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ÖNSÖZ 

Türkiye Cumhuriyeti'nde, Atatürk'ün iki denemesinden sonra çok par
tili siyasal yaşama kesin olarak 1945 Yılında geçilmiştir. O tarihten beri 
Türkiye Büyük Millet Meclisi partiler parlamentosu durumuna gelerek de
mokrasinin en önemli koşullarından birini yerine getirmek olanağına ka
vuşmuştur. 

1946 seçimlerini izleyen yıllar, parlamentomuzda çok partili düzene bir 
alışma dönemi oluşturdu. Çeşitli mücadeleler ve değerlendirmeler, tartış
malar bazı ufak bunalımlara rağmen demokrasi gemisini başarı ile yürüt
mek olanağını sağladı. Sonunda 14 Mayıs 1950 seçimleri yapıldı. O dö
nem iktidarının hazırladığı adil ve yargı denetimini öngören yeni Seçim Ka
nunu demokrasimizin bir başka kazancıdır. Bu kanuna göre yapılan se
çimlere hiç gölge düşmemiş ve 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi dönemi 
halkın özgür iradesinin kararı ile uzunca bir süre için kapanmış. Demokrat 
Parti iktidarı başlamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1954 Yılına kadar süren IX. Dönemi 
demokrasi tarihimiz açısından tam bir laboratuvar niteliğindedir. İktidar ve 
muhalefet partileri Meclis'te karşı karşıya gelip düzgün bir demokratik mü
cadele sergilediler. Bu mücadele 1946-1950 döneminden çok daha yüksek 
düzeyde idi. Meclis büyük bir demokrasi mücadelesinin temel odağı hali
ne gelmişti. Öyle ki Türkiye Büyük Millet Meclisi tam bir demokrasi arena
sı olmuştu. Bu arena içinde elbette bazı iyi işler yanında yanlışlar da ya
pılmıştır. Giderek, sağladığı yüksek çoğunluğun etkisi ile Demokrat Parti 
iktidarı ilk iki yılın demokratik tutumunu bazı noktalarda değiştirme gerek
sinimini duymuş, bu da muhalefetin sert davranışına yol açmıştır. 1954 Yı
lında yeni seçimlere gidilinceye kadar geçen dört yıllık bir süre içinde de
mokrasinin yeni yeni beliren sorunları üzerinde tartışmalar başlamış; ba
sın ve üniversite bu dıişünce mücadelesinde önemli roller üstlenmişlerdir. 
Belki o güne kadar alışılmamış bir muhalefet cephesi karşısında iktidar 
partisinin sertleşme eğilimine girmesi, daha ileride gözlenecek bunalımla
rın yolunu açmıştır. 

Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubumuz, sessiz ama son derece 
verimli çalışmalarına 1950-1954 yıllarını kapsayan IX. Dönemi de ekleye
rek geçmişimize geniş bir ufuktan bakma olanağını sağlamıştır. 

Her biri büyük hacimli yedi kitaptan oluşan IX. Dönemin tarihi önemli 
ve büyük bir eserdir. Sayın ÖZTÜRK kariyerine Türkiye Büyük Millet Mec
lisi bürokrasisinde başlamış, yazdığı dönemin içinde yaşamıştır. 
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Bu bakımdan elimizdeki yedi ciltlik dev eser her bakımdan büyük bir 
çalışma ve emek ürünüdür. Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubumuz, 
14 Mayıs 1950 tarihinde bütün dünyanın hayranlığını kazanan bir olgun
lukla geçen iktidar devri ve daha sonra çıkan demokrasi sorunlarının Mec
lis dışında nasıl yorumlandığını, Mecliste geçen mücadelenin kamuoyunda 
nasıl değerlendirildiğini de ayrıntılı bir belgesel çalışma ile gözler önüne 
sermiş bulunuyor. 

Bu çalışmalar, demokrasi tarihimize eşsiz katkılarda bulunacak eser
lerle pekişiyor. Bu büyük eseri hazırlayan başta değerli yazar Sayın Kâ
zım ÖZTÜRK ile ona yardımcı olan bütün çalışma arkadaşlarına içtenlikle 
teşekkür eder, başarılarının sürmesini dilerim. 

Hikmet ÇETİN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

VIII 



S UN U Ş 

Parlamento tarihinde her dönemin kendine özgü bir görünümü vardır. 
IX. Dönem, çok partili yönetimi kurumlaştırma ve demokrasinin erdemini 
toplum bilincine yerleştirme çabalarını tanımlar. 

Çok partili demokratik yönetime geçiş, yenilgi tanımamış Mustafa Ke
mal ATATÜRK'ün iki kez girişimde bulunup geri çekilme zorunluluğu ile 
karşılaştığı bir olmazı olur yapma girişimidir. Kurucu ve kurtarıcıyı durak
samaya uğratan bu gelişme 1945 sonrasını da etkilemiş, geriye dönüş sü
rekli gündemde kalmıştır. 

Yenilgi tanımayan, yüzyıllar ötesini gören Mustafa Kemal ATATÜRK'e 
geri adım attıran gerici akımlar, çok partili yönetimi geciktiren başlıca so
runlar oldu. "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir." diyen Atatürk, ikinci buy
ruğunu "Laik Cumhuriıjci ilkeleri korunacaktır." biçiminde verdi.(1) Bu ge
lişme Atatürk'ün ilk siyasi vasiyeti "Laik Cumhuriyet ilkeleri tartışılamaz." 
biçiminde söyleme geldi. Bu vasiyete bağlı kalıp uygıtlayabilseıjdik. De
mokrasimiz ve uygar dünyadaki yerimiz, kuşkusuz, değişik olurdu. 

Çok partili yönetime geçen Atatürk'ün iki başbakanı bu ilke üzerinde 
tam bir uyum sağlandıktan sonra çalışmalar boyut kazandı. 

Çok partili yönetim ağcı zulmü ile yetişen, hurafe ve masalla beslenen, 
yaşamı öteki dünyaya hazırlık olarak kabullenmiş bir toplumda, akılcı, öz
gür, erdemli düşünceyi sağlama savaşımıdır. 

Federal yapıdan ulusal öze inme savaşımı içinde bulunan, eğitimi, eko
nomisi, ulaşımı, iletişimi ne demokrasi birikimi yeterli olmayan toplumda, 
partiler ilke ve programlara değil, kişilere, mezheplere, tarikatlara ve akra
balıklara göre biçimlendi. 

1946 seçimlerinin sandalye dağılımı seçmenin tercihi ile değil, çok par
tili yönetimin hazırlığı doğrultusunda yapay düzenlendi. 

Var olmanın koşulu Büyük Türk Devrimi sosyal yapıyı baştan sona de
ğiştirdi. Bu değişime uyum sağlamak hiç de kolay değildi. Nice değerli in
sanımız duyguIanTıTrr~-:isağı oldular. Devrim karşıtlarının etkili silahı, dini 
duygulardı. İmparatorluğu çökerten, Cumhuriyetin gelişimini derinden ya
ralayan bu silah, elden hiç düşmedi. 

Ortaçağ karanlığını aşıp aydınlık bir Türkiye yaratmayı amaçlayan Bü
yük Türk Devriminin amansız düşmanı, yobazlıkoldu. Çok partili yönelimin 
kurumlaşmasında katlanılan zahmetler, çekilen acıların temelinde yobazlık 
yatar. Uygarlığa uyum. alışılandan vazgeçme duyguları zorlanarak aklın 

(I) Atatürk'ün Fethi OKYAR'a II Ağustos 1930'da yazdığı mektup. Kâzını ÖZ'/'ÜRK. Ata ya Rapor. 
1996. Nurnl Matbaası, v. '0-71 
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egemenliğinde gerçekleşir. Eğitimi, ekonomisi, ulaşımı, iletişimi yetersiz, de
mokratik birikimi olmayan toplumda akıl değil, duygular egemen olur. 

Çok partili düzene geçildikten sonra, devletin geleceğini riske sokma
ma, yeni kurulan partilerin kurumlaşıp olgunlaşmasına fırsat verme görü
şü ile basktlı 1946 seçimlerinde iktidar korundu. 

14 Mayıs seçimleri. Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra büyük Türk İnkı
lâbını tamamlayan son aşamadır. 

Tek partili otoriter yönelimden çok partili demokratik yönelime geçme
yi başaran, serbest seçimlerle iktidarın kansız, kavgasız el değiştirmesini 
sağlayan. Türk halkının çağdaş olgunluğa ulaştığını kanıtlayan bu seçim
ler sonunda milli iradi1 kararıyla iktidar el değiştirdi. Bu sonuç toplumda 
yeni ufuklar açıp halkın dünya görüşünü değiştirdi. 

Cumhuriyetin ilanıyla Tab'adan vatandaşlığa terfi eden Türk halkı. 14 
Mayıs seçimleriyle kişilik kazanıp, buyurma gücünün bilincine ulaştı. 

Seçim sonrasında halk kendi tercihi ve iradesi ile sokaktaki insanın 
devlet makamlarında oturduğunu görmenin hayret dolu coşkusunu yaşa
dı. Bir anda yüce insanlar eskidi. Halkın içinden yıldızlar parladı. Kişiler 
yeniden keşfolundu. 

1950 seçimleri, ağanın, şeyhin, aşiret reisinin zulmünden çıkıp, parti 
mutemedi ııe onbaşının sultasına giren halkın, kendi içinden özgür irade
siyle seçtiği kişilerin kapılarını korku ile çaldığı makamlarda görmesidir. 

Meydanlarda halkla bütünleşen kişilerin devleti sahiplenmesine uyum
da güçlük çekildi. İstekler, dilekler doğrudan Çankaya'ya iletiliyor, başba
kandan sonrakiler muiıalap alınmıyordu. Bu şok değişim halk arasında 
iktidarın devredilmemesi için ciddî girişimlerin bulunduğu haberleri ile çal
kalandı. 

Devrimlerin yerleşıyı kurumlaşması, imparatorluk bağlarının kesilmesi
ni, milliyetçilik akımlarının devrim felsefesi ile uyumlu olmasını gerektiri
yordu. Çok partili, oy sayısına dayalı yönetimlerin temelde tutucu olan top
lumun eğilimlerine uyma zorunluğu vardır. Bu gereğe bağlılık, siyasî parti
leri devrimlerden ödün verme yarışına soktu. 

Yapısal ve kültürel değişimi dünyaya örnek toplumumuzun özellikleriy
le uyum sağlamayan demokratikleşme, olumsuz gelişmeleri beraberinde 
getirdi. 

Yüzyılların oluşturduğu gelenekçi kültürü aşarak, aklın ürünü devrim
lerin toplumca özümsenmesi. ilkeli ve erimli bir eğilimle sağlanacaktı. Eği
timdeki erken bozulma siyasî partilerimizin gerici, gelenekçi, yobazlığa 
ödün verme yarışının en belirgin örnekleri IX. Dönemde görüldü, 
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Halkın nafakasından kesilen vergilerle kurulan devlet fabrikalarında 
üretilen yerli malı sergi ve şenlikler ile desteklenen sert devletçi eğilimi 
olan bizim kuşağın liberal ekonomiye uyum sağlaması kolay değildi. Eko
nomi öncelikle eğitim islerdi. 

1946 ve 1950 iktidarları her bakımdan Anayasayı değiştirip çok parti
li yönetimi anayasal güvenceye alma gücüne sahiptiler. Ne var ki bu ikti
darların karizmalik liderleri Atatürk'ün başbakanlığından geliyordu ve 
geçmişle yaşanan iki parti deneyiminin acı sonucunu üzerlerinde taşıyor
du. Tehlike anında tek partiye dönüşü ulus ve ülke yararına gördüler. Baş
ka bir anlatımla ulusun ve ülkenin tehlikeye sürüklenmesi durumunda tek 
partiye dönüş yolunu açık tutmayı yeğlediler. Bu anlayış, müdahale ve ola
ğanüstü yönelimlerin temelini hazırladı. Kamuoyu, Anayasanın dili değiş
tirilerek oyalandı. Böylece, gelecekte yeni anayasalar bunalım dönemle
rinde oluşturulan, siyasi deneyimi yetersiz nazariyeci görüşlerin egemen
liğindeki heyetlerce gerçekleştirildi. Bu oluşum Anayasadan yakınmayı 
sürekli hale getirdi. 

Değişimi ve oluşumu sağlayan şef sistemine göre hazırlanmış anaya
sa çok partili yönetim için yeterli değildi. Hak ve özgürlükleri güvenceye 
alan yeni bir anayasa gereksinimi anayasa dilini değiştirerek geçiştirildi. 
Bu tutum anayasa sorununu rejimi aşan devlet sorununa dönüştürdü. 

Bu dönemin önde itelen niteliği çok partili yönetimin gelişip, kökleşme
si, toplumun demokrasiyi tanıdıkça erdemine inanıp, yaşam tarzı olarak 
benimsemesidir. Olumsuzluğu. Büyük Türk Devriminin ivme kaybına uğra
yıp kimilerinin göz ardı edilmesidir. 

Atatürk'ün amaçlayıp, sonuç alamadığı çok partili yönelim, eylemli ola
rak, 14 Mayıs seçimlerinde gerçekleşti 14 Mayıs, benzeri olmayan Büyük 
Türk Devriminin son ana halkası, toplumun uygarlık göstergesidir. Gerçek
te iktidar değişimi değil, irade değişimidir. Aklın zaferidir. 

Türk demokrasi tarihi irtica ve komünist akımlara karşı verilen sava
şımlarla biçimlendi. Marksist akımlar kendi felsefesi içinde çözülüp bu re

jimle oluşan imparatorluğun dağılmasıyla sorun olmaktan çıktı. Diğer ta
raftan çok partili yönetim manevî değerler üzerindeki spekülasyonlarla 
başladı. Bu savaşım demokrasi tarihimizi kapladı. 

Laik Cumhuriyete dayalı devlet düzenini yıkmayı amaçlayan akımlara 
ödün veren siyasetçilerimiz, ülkeyi uçurumun kenarına gelirdi. Tarihsel ve 
kalıtsal hastalığımız, inanç sömürüsünün uygarlık yolundaki hızımızı kes
me ihaneti, hep sürdü. 

Çok partili yönetime geçişin özgürlük ortamı Türk Devriminin öncüsüne 
saldırıları artırdı. 
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Ala'nın korunması için yasaya gerek olmadığını, ulusal bilincin yeterli 
olduğunu ileri sürenlerin haklılığını zamanın kanıtlamadığını üzülerek ya
şıyoruz. Cezai yaptırımlarla korunan Atatürk değil, O'nıın kişiliğinde Bü
yük Türk Devrimidir. 

Sonuçla, davetiyesinde iktidar ve muhalefetin ortak imzası bulunan 
millî mahcubiyetimiz olağanüstü ihtilâl yöntemlerinin günahını gönderecek 
adres aramaktan vazqeçip, çağdaş toplum yapımızla uyumlu, disiplinli, 
dengeli demokratikleşmeyi gerçekleştirmeliyiz. Demokratikleşme, günlük 
heves ve gösteriş duygularından uzak, toplumun uyum sağlayacağı, dev
leti zaafa uğratmayacak ölçüler içinde gerçekleşmelidir. 

Parlamento Tarihi. IX. Dönemle gelişen çalışmalar, toplumun aynası 
parlamentodan yansıyan olaylara ışık tutmada çağının sosyal, kültürel ve 
siyasal tarihinin iskeletinin gerçek çizimini vermektedir. 

Parlamento tarihinin ana kaynağı olan Meclis tutanakları yanında, 
parlamento etkinliklerinin toplumca algılanma biçimini, gelişim ve değişim
lerin kamuoyundaki tepkilerini yansıtan yazılı basının önemli yeri vardır. 
Olayları tarihî değerleri ile belirlemenin ilk koşulu, bu olgu ve olayların 
meydana geldiği ortamı, sosyal yapıyı iyi tanımayı gerektirir. Bu tanıma 
basından geçer. 

Parlamento etkinlini kamu denetimi ve tepkisi ile biçimlenir. Bu neden
le olanaklar ölçüsünde parlamentoda görüşülen işlerin basındaki yankıla
rına yer verildi. Dönem içinde verilen sorular, gensorular ve soruşturmalar
dan tarihî bir gelişmeye, toplum yapımızda önemli bir soruna değinenler 
kısa bir tanıtımla alındı. 

Çok partili yönetimin gelişmesinde, Cumhuriyetin kurumlaşmasında 
toplumun sosyal, kültürel, ekonomik gelişmesinde etkili olan yasalar, ola
bildiğince geniş, gerekliğinde dönem dışına çıkarak açıklandı. Bu açıkla
mada konu yorumsuz tanıtılıp, gerekçesi, raporlar ve Genel Kurul görüş
meleri tutanaklardan aynen alındı. 

İçinde bulunup yaşadığım olayları yarım yüzyıl sonra değerlendirir
ken; günümüz koşullan, tarafsız gözlem ve mantık kurallarını zaman za
man çok zorladı. Demokrasinin kunımlaşıp. ulusal bilincin gelişmesinde, 
parlamento tarihinin bil inme sindeki yarar ve gereklilik bu çalışmanın baş
langıç noktası oldu. 

14 Mayıs seçimleri ile oluşan TBMM, tarihle ilk kez 494 üyeye sahip ve 
% 76.13'ü yeniden seçilen üyelerden oluşlu. Bu Meclis, çok partili özgür or
tamın yarattığı coşku ve hevesle, demokratik rejimi kurumlaştırmak, eko
nomiyi geliştirip yeni ufuklara taşımak ve süper güçlerin paylaşımındaki 
dünyada ülkemizin güvenliğini günün koşullarına göre kuvvetlendirip gü
venceye almak çabasına koyuldu. 
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Düzenleme konulan çoğaldı ve alanları genişledi. Denetim sorunları çe
şitlenip, yoğunlaştı. Yılların birikimi tepkiye dönüştü. Demokrasiıje geçişin 
özgün örneği olan 14 Mayıs olayının gelecek kuşaklara gereğince anlatıl
ması kapsamlı ve geniş zamanlı bir çalışmayı gerektirdi. 

Konuların sıralamasında kronolojik sıraya bağlı kalındı. Ancak düzen

leme ve denetlemeyi gerektiren sorunlar üzerindeki çalışmalarda konu bü

tünlüğüne öncelik verilerek tüm etkinlikler bir arada değerlendirildi. 

Olayları belgelerken yetişimi özetlemek, okuyucuya yorumsuz tanıtma 
ilkesine bağlı kalındı. Sunuş ve tanıtımın yoruma kaymaması için sözcük
lerin seçiminde duyarlı duvranıldı. 

Milli irade temsilcisi bir Meclisin geçmişi ile onur duymasının, yaşadığı 
günü lanımlayabilmesinin, doğru geleceği hazırlayabilmesinin doğal ge
rekliliği parlamento laıihini bilmektir. 

Parlamento tarihi çalışmaları bu bilinçle bilimsel kaynak oluşturabile

cek biçem ve içerikte, olayların gerçek yüzünü aktarma kuralları ile sürdü

rülmektedir. 

TEŞEKKÜR 

Kısa sürede beklenenin üzerinde ilgi ve takdir toplayıp Cumhuriyet in 
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tin C İ N D O R U K ' a . İsmet SEZGİN ' e , Mustafa K A L E M L İ ye ve halen ilgi ve 
teveccühü ile bizleri yüreklendiren S a y m Başkanımız H ikmet Ç E T İ N ' e 
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Bil imsel dayanışına içinde birlikte çalıştığımız Araşt ı rmacı-Yazar Se
natör Fahri Ç O K E R ' e . Prof. Dr. İhsan G Ü N E Ş e , engin bilgi ve deneyimi 
ile katkı sağlayıp çalışmaları koordine eden Prof. Dr. A h m e t M U M C U ya . 

Bas ım ve yay ımı sağlayan T B M M Vakfının değerli yönet ici ler ine. 
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V - DÖNEMİN SİYASÎ YAPISI VE BAŞLICA ETKİNLİKLER 

A) MEVZUAT 
1 - T E Ş K İ L Â T I E S A S İ Y E K A N U N U (Anayasa) (*) 

(Resmi Ceride ile neşir ve ilânı : 24 Mayıs 1340 - No. 71) 

No. Kabul tarihi 
491 20.IV. 1340 

BİRİNCİ FASIL 

Ahkâmı esasiye 

M A D D E 1. - Türkiye Devleti bir cumhuriyett ir [1] 

M A D D E 2. - (Muaddel : 9 Nisan 1928 ve 5 Şubat 1937 No. 1222. 
31 15) - Türkiye Devleti , cumhuriyetçi , milliyetçi, halkçı, devletçi , lâik ve 
inkılâpçıdır. Resmî dili Tıirkçedir [2] . M a k a m Ankara şehridir. 

M A D D E 3. - Hakimiyet bilâkaydüşart milletindir. 

M A D D E 4. - Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin yegâne ve hakiki 
mümess i l i o lup millet namına hakkı hâkimiyeti istimal eder [3] . 

M A D D E 5. - Teşri salâhiyeti ve icra kudreti Büyük Millet Mecl is inde 
tecelli ve temerküz eder. 

M A D D E 6. - Meclis . Teşri salâhiyetini bizzat istimal eder. 

M A D D E 7. - Meclis , icra salâhiyetini, kendi tarafından müntehap Re
is icumhur ve onun tâyin edeceği bir İcra Vekilleri Heyet i marifetiyle isti
mal eder. 

Mecl is . Hükümeti her vakit murakabe ve iskat edebilir. 

M A D D E 8. - Hakkı kaza, millet namına, usulü ve kanunu dairesinde 
müstaki l mehakim tarafından istimal olunur. 

İKİNCİ FASIL 
Vazife i teşriiye 

M A D D E 9. - Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunu mahsusuna [4] 
tevfikan millet tarafından müntehap mebuslardan [5] müteşekkildir . 

(*) 491 sayılı Teşkilâtı Esasiyenin tekrar yürürlüğe konulması hakkındaki 
24.12.1952 tarihli ve 5997 sayılı "20 Nisan 1340 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu 4695 sayılı Kanunun kabul tarihine kadar yürürlükte bulu
nan tadilleriyle birlikte tekrar meriyete konulmuş ve bu kanun yerine ikame 
edilmiş olan 10.1.1915 larihlt ve 4695 sayılı Anayasa meriyetten kaldırılmış
tır. " biçimindeki kanun 3 1.12.1952 tarih ve 8297 sayılı Resmi Gazetede yayım
lanmıştır. (K.Ö.) 
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M A D D E 10. - (Muaddel : 5 K â n u n u e w e l 1934 No. 2599) - Yirmi iki 
yaşını bitiren kadın, erkek her Türk mebus seçmek hakkını haizdir [6] , 

M A D D E 1 1 . - (Muaddel ; 5 Kânunuevvel 1934 No. 2599) - Otuz yaşı
nı bitiren kadın, erkek lnr Türk mebus seçilebilir [7] . 

M A D D E 12. - Ecnebi hizmeti resmîyesinde bulunanlar [81. mücazat ı 
terhibiye veya sirkar. sahtekârlık, dolandırıcılık, emniyet i suiistimal, hi
leli iflâs cürümlerinden biriyle mahkûm olanlar, mahcurlar, tabiiyeti ec
nebiye iddiasında bulunanlar, hukuku medeniyeden ıskat edilmiş olan
lar. Türkçe okuyup yazmak bilmiyenler mebus intihap olunamazlar [91. 

M A D D E 13. - Büyük Millet Meclisinin intihabı dört senede bir kere 
icra olunur. 

Müddet i biten mebusların tekrar intihap edilmeleri caizdir. 

Sabık Meclis lâhik M i d i s i n içtiamına kadar devanı eder. 

Yeni intihabatla icrasına imkân görülmediği takdirde içtima devresi
nin bir sene temdidi caizdir. 

Her mebus yalnız kendni intihap eden dairenin değil, u m u m milletin 
vekilidir. 

M A D D E 14. - Büyük Millet Meclisi, her sene Teşrinisani iptidasında 
[ 10| davetsiz toplanır. 

Meclis , azasının memleket dâhilinde devir, tetkik ve murakabe vazife
lerinin ihzarı ve teneffüs ve istirahatleri için senede altı aydan fazla tati
li faaliyet edemez. 

M A D D E 15. - Karam teklif etmek hakkı Meclis azasına ve İcra Vekil
leri Heyetine aittir. 

M A D D E 16. - (Muaddel : 9 Nisan 1928 No. 1222) - Mebuslar Mecl ise 
iltihak ettiklerinde şu şekilde tahlif olunurlar [11] : 

[Vatan ve milletin saadet ve selâmetine ve milletin bilâkaydüşart hâ
kimiyet ine mugayir bir gaye takip e tmiyeceğime ve cumhuriyet esasları
na sadakatten aynimr.a< ağıma namusum üzerine söz verir imi. 

M A D D E 1 7. - Hiçbir mebus Meclis dahil indeki rey ve mütalâasından 
ve beyanatından ve Meclisteki rey ve mütalâasının ve beyanatının Meclis 
haricinde irat ve izharından dolayı mesul değildir [12) . Gerek intihabın
dan evvel ve gerek sonra aleyhine cürüm isnat olunan bir mebusun ırıaz-
nunen [13] isticvabı veya tevkifi [14] veyahut muhakemesin in icrası He
yeti Uınumiyenin kararına nıenuttur. Cinai cürmü meşhut bundan müs
tesnadır. Ancak bu takdirde makamı aidi Meclisi derhal haberdar e tmek 
le mükelleftir [15]. Bir mebusun intihabından evvel veya sonra aleyhine 
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sâdır o lmuş cezai bir hükmün infazı mebusluk müddetinin hitamına ta
lik olunur [ 16]. Mebusluk müddeti esnasında müruru zaman cereyan et
mez. 

M A D D E 18. - Mebuslar ın senevi tahsisatları kanunu mahsus ile tâ
yin olunur [ 1 7] . 

M A D D E 19. - Tatil esnasında Reisicumhur veya Meclis Reisi lüzum 
görürse Meclisi içtimaa davet edebileceği gibi azadan teste biri tarafın
dan talep vukubulurs.ı Meclis Reisi dahi Meclisi içtimaa davet eder [ 18], 

M A D D E 20. - Meciis müzakeratı alenidir ve harfiyen neşrolunur. 

Fakat Nizamname'. Dahilide münderiç şeraite tevfikan Meclis hafi cel
seler dahi akdedebilir ve hafi celseler müzakerat ının neşri Meclisin kara
rına memı t tu r [ 19). 

M A D D E 2 1 . - Mecl is . ıııüzakeratını kendi Nizamnamei Dahilîsi muci
bince icra eder. 

M A D D E 22. - Sual ve istizah ve Meclis tahkikatı Meclisin cüııılei sa
lâhiyetinden olup şekli tatbiki Nizamnamei Dahilî ile tâyin olunur [20] . 

M A D D E 23 . - Mebusluk ile Hükümet memuriyet i bir zat uhdesinde 
içtima edemez [21] . 

M A D D E 24. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumiyes i her 
Teşrinisani iptidasında bir sene için kendisine bir reis ve üç reisvekili in-
t ihabeder [22] . 

M A D D E 25. - İntihap devresinin hitamından evvel Meclis adedi mü-
retLebinin ekseriyeti mutlakasiyle intihabat tecdit olunursa yeni içt ima 
eden Meclisin intihap devresi ilk Teşrinisaniden başlar. 

Teşrinisaniden evvel vâki olan içtima. Fevkalâde bir içtima addolunur 
[231. 

M A D D E 26. - (Muaddel : 9 Nisan 1928 No. 1 2 2 2 ) - Büyük Millet Mec
lisi kavaninin vaz' ı . tadili, tefsiri, fesih ve ilgası, devletlerle mukavele , mıı-
ahade [24] ve sulh akdi. lıarb ilânı, muvazenei umum iye i maliye ve Dev
letin umum hesabı kati kanunlarının tetkik ve tasdiki, meskukât darbı, 
inhisar ve malî taahhüdü mutazammın mukavelât ve imtiyazatm tasdik 
ve feshi, umumi ve hususi af ilânı, cezaların tahfif ve tahvili, tahkikat ve 
mücazat ı kanuniyeıüıı tecili, mahkemelerden sâdır olup katiyet kesbet-
miş olan idam hüküınierinin infazı [25] gibi vezaifı bizzat kendi ifa eder. 

M A D D E 27. - Bir mebusun vatana hiyanet ve mebusluğu zamanında 
irtikâp töhmetlerinden biriyle mütteheın olunduğuna Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Heyeti Umumiyes i âzayi mevcudesinin sülüsauı ekseriyeti ârâ-
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siyle karar verilir ve \vyahu t 12 nci maddede münderiç cera imden biliy
le m a h k û m olur ve mahkumiyet i kaziyei muhkeme halini alırsa mebus
luk sıfatı zail olur [261. 

M A D D E 28 . - İstila [27] . esbabı meşrua dolayısiyle mahcuriyet . bilâ 
mezuniyet ve maaerei iki ay Meclise ademidevam [28] veyahut memuri 
yet kabulü [29] halle rinde mebusluk sakıt olur. 

M A D D E 29. - Yukardaki maddeler mucibince mebusluk sıfatı zail ve
ya sakıt olan veyahul vefat eden mebusun yer ine bir diğeri int ihap olu
nur [30] . 

M A D D E 30. - B ü y ü k Millet Meclisi, kendi zabıtasını Reisi marifetiyle 
tanzim ve idare eder. 

Ü Ç Ü N C Ü FASIL 

Vazifei ic raiye 

M A D D E 31 . - Türkiye Reis icumhuru. Büyük Millet Meclisi Heyeti 
Umumiyes i tarafından ve kendi âzası meyanından bir intihap devresi için 
intihap olunur [31]. V. ızitei riyaset yeni Reis icumhurun intihabına kadar 
d e v a m eder. Tekrar intihap o lunmak caizdir. 

M A D D E 32. - Reisicumhur. Devletin Reisidir. Bu sıfatla merasimi 
mahsusada Meclise \ e lüzum gördükçe İcra Vekilleri Heyet ine riyaset 
eder. Reisicumhur. Riyaseti Cumhur makamında bulundukça. Meclis 
münakaşa t ve müzakcratma iştirak edemez ve rey veremez . 

M A D D E 33. - ReiMcumhur hastalık ve memleket haricinde seyahat 
gibi bir sebeple vezaifnıi ifa edemez veya vefat, istifa ve sair sebep dolayı
siyle Cumhuriyet Riyaseıi inhilâl ederse Büyük Millet Meclisi Reisi vekâ
leten Reis icumhur vezaüüü ifa eder [32] . 

M A D D E 34. - Cumhur Riyasetinin inhilâlinde Meclis müçtemi ise ye
ni Reis icumhuru derhal intihabeder. 

Mecl is müçtemi değilse Reis tarafından hemen içtimaa davet edi lerek 
Reis icumhur intihabedilir [33] . Meclisin intihap devresi hi tam bulmuş 
veya intihabatın tecdidine karar veri lmiş olursa Reis icumhuru gelecek 
Mecl is intihabeder. 

M A D D E 35. - Reisicumhur. Meclis tarafından kabul o lunan kanunla
rı on gün zarfında ilân eder [34] . 

Teşkilât ı Esasiye Kanunu ile bütçe kanunları müstesna olmak üzere 
ilânını muvafık görmediği kanunları bir daha müzakere edi lmek üzere 
esbabı mucibesiyle birlikte keza on gün zarfında Meclise iade eder [35], 
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Meclis , mezkûr kanının bu defa da kabul ederse, onun ilanı Reisi
cumhur için mecburidir. 

M A D D E 36. - Reisicumhur, her sene Teşrinisanide Hükümet in geçen 
seneki faaliyetine ve o sene ittihaz edi lmesi münas ip görülen tedbirlere 
dair bir nutuk irat eder veyahut Başvekile kıraat ettirir [36] . 

M A D D E 37. - Reisicumhur, ecnebi devletlerin nezdine Türk C u m h u 

riyetinin siyasî mümessil lerini tâyin ve ecnebi devletlerin siyasî mümes 

sillerini kabul eder. 

M A D D E 38. - (Muaddel : 9 Nisan 1928 No. 1222) - Reisicumhur, in
tihabı akabinde ve Meclis huzurunda şu suretle yemin eder : 

(Reis icumhur sıfat;yle Cumhuriyet in kanunlarına ve hakimiyeti milli
ye esaslarına riayet ve bunları müdafaa, Türk milletinin saadetine sadı
kane ve bütün kuvvetimle sarfı mesai. Türk Devletine teveccüh edecek 
her tehlikeyi kemali şiddetle meni. Türkiye'nin şan ve şerefini v ikaye ve 
ilâya ve d e m l i d e ettiğini vazifenin icabatma hasrı nefsetmekten aynimı-
yaeağ ıma namusum üzerine söz veririmi [37] . 

M A D D E 39. - Reisicumhurun ısdar edeceği bi lcümle mukarrerat Baş
vekil ile vekili aidi tarafından imza olunur [38]. 

M A D D E 40. - Başkumandanl ık Türkiye Büyük Millet Meclisinin şah
siyeti uıâneviyesinde mündemiç olup Reisicumhur tarafından temsil olu
nur. Kuvayi harbiyenin emir ve kumandası hazarda kanunu mahsusuna 
tevfikan [39] Erkânı l iarbiyei Umumiye Riyasetine ve seferde İcra Vekil
leri Heyetinin inhası üzerine Reis icumhur tarafından nasbedilecek zata 
tevdi olunur 1401. 

M A D D E 4 1. - Reisicumhur, hıyaneti vataniye halinde Büyük Millet 
Mecl is ine karşı mesuldür. Reisicumhurun ısdar edeceği bi lcümle ıntıkaı-
rerattan mütevellit mesuliyet 39 ncu madde mucibince mezkûr mukar-
reratı imza eden Başvekil ile vekili aidine racidir. 

Reis icumhurun husnsatı şahsiyesinden dolayı mesuliyeti lâzımgel-
dikte işbu Teşkilâtı Esasiye Kanununun masuniyeti teşrüyeye taallûk 
eden 17 nci maddesi mucibince hareket edilir. 

M A D D E 42. - Reisicumhur, Hükümetin inhası üzerine daimî maluli
yet veya şeyhuhat gibi şahsi sebeplerden dolayı muayyen efradın cezala
nın ıskat veya tahfif edebilir. 

Reisicumhur. Büyük Millet Meclisi tarafından itham edilerek mah
kûm olan vekiller hakkında bu salâhiyeti istimal edemez. 
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M A D D E 43. - Reis icumhurun tahsisatı kanunu mahsus ile tâyin olu
nur [4 1]. 

M A D D E 44. - (Muaddel : 5 Şubat 1937 ve 29 İkinciteşrin 1937 No. 
3115 ve 3272) - Başvekil . Reisicumhur canibinden ve Mecl is âzası meya-
nından tâyin olunur. 

Sair vekiller Başvekil tarafından Meclis âzası arasından intihap olu
narak heyeti umumiyesı Reis icumhurun tasdikiyle Meclise arz olunur 
[42] . 

Meclis müçtemi d< «i lse arz keyfiyeti Meclisin içt imama talik olunur 
[431. 

H ü k ü m e t hattı hareket ve siyasî noktaî nazarını âzami bir hafta zar
fında Meclise bildirir ve itimat talebeder [44] . 

M A D D E 45. - Vekiller. Başvekil in riyaseti altında (İcra Vekilleri Heye
ti) ni teşkil eder [45] . 

M A D D E 46. - İcra Vekilleri Heyeti Hükümet in umumî siyasetinden 
müştereken mesuldü! 

Vekil lerden her biri kendi salâhiyeti dairesindeki icraattan ve maiye
tinin e fa l ve muamelat ından ve siyasetinin umumî ist ikametinden mün
feriden mesuldür [46j 

M A D D E 47. - (Muaddel : 5 Şubat 1937 ve 29 İkinciteşrin 1937-No. 
31 15 ve 3272) - Vekillerin vazife ve mesuliyetleri mahsus kanunla tâyin 
olunur [47] . 

M A D D E 48. - (Muaddel : 5 Şubat 1937 ve 29 ikinciteşrin 1937-No. 
31 15 ve 3272) - Vekaletlerin teşkili tarzı, mahsus kanuna tâbidir [48] . 

M A D D E 49. - (Muaddel : 5 Şubat 1937 ve 29 İkinciteşrin 1937-No. 
31 15 ve 3272) - Mezun ve her hangi bir sebeple mazur olan bir vekile İc
ra Vekilleri Heyeti âzasından bir diğeri muvakkaten niyabet eder. Ancak 
bir vekil bir vekâletten fazlasına niyabet edemez [49] . 

M A D D E 50. - (Muaddel : 5 Şubat 1937 ve 29 ikinciteşrin 1937-No. 
31 15 ve 3272) - İcra Vekillerinden birinin Divanı Aliye sevkına dair Tür
kiye Büyük Millet Meclisince verilen karar vekâletten sukutu dahi ıııuta-
zammındır . 

M A D D E 5 1 . - İdari dâva ve ihtilâfları rüyet ve hal. Hükümetçe ihzar 
ve tevdi olunacak kanun lâyihaları ve imtiyaz mukavele ve şartnameleri 
üzerine beyanı mütalâa, gerek kendi kanunu mahsusu ve gerek kavaııi-
ni saire ile muayyen v ızaili ifa e tmek üzere bir Şûrayi Devlet teşkil edile
cektir. Şûrayi Devletin n'iesa ve âzası vezaifi m ü h i m m e d e bulunmuş ilim. 
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ihtisas ve tecrübeleri i i• - mütemeyyiz zevat meyanından Büyük Millet 
Meclis ince intihap olunur [50] . 

M A D D E 52. - İcra vekilleri Heyeti, kanunların suveri tatbikıyesiui 
irae veyahut kanunun emrettiği hususatı tesbit için ahkâmı cedideyi 
muhtevi o lmamak ve M I ; ay! Devletin nazarı tetkikından geçiri lmek şar-
tiyle n izamnameler tedvin eder. 

Nizamnameler Rebic umhurun imza ve ilâniyie ı ı ıaınulünbilı olur. 

Nizamnameler in kavaniııc mugayeret i iddia olundukta bunun mercii 
halli Türkiye Büyük Mi l in Meclisidir. 

D Ö R D Ü N C Ü FASIL 

Kuvvei kazaiye 

M A D D E 53. - Malı kemelerin teşkilâtı, vazife ve salâhiyetleri kanunla 
muayyendir [51 ] . 

M A D D E 54. - Hâkimler bilcümle dâvaların muhakemes inde ve h ü k 
münde müstakil ve her Turlu müdahalât tan azade olup ancak kanunun 
h ü k m ü n e tabidirler. 

Mahkemeler in mukarrerat ını Türkiye Büyük Millet Meclisi ve İcra Ve
killeri Heyeti hiçbir veçhile tebdil ve tağyir ve tehir ve infazı ahkâmına 
mümanaa t edemez [51.!. 

M A D D E 55. - Hâkimler kanunen muayyen olan usul ve ahval hari
cinde azlolunamazlar, 

M A D D E 56. - Hâkimlerin evsafı, hukuku, vezaifı. maaş ve ınuhassa-
satları ve sureti nasp ve azilleri kanunu mahsus ile tâyin olunur [531. 

M A D D E 57. - Hâkimler kanunen muayyen vezaiften başka umumi ve 
hususî hiçbir vazife d e m l i d e edemezler [54]. 

M A D D E 58. - Malı Kemelerde muhakemat alenidir. 

Yalnız Usulü Muhakemat Kanunu [55] mucibince bir muhakemenin 
hafiyen cereyanına mahkeme karar verebilir. 

M A D D E 59. - Herkes, mahkeme huzurunda hukukunu müdafaa için 
lüzum gördüğü meşru vesaiti istimalde serbesttir. 

M A D D E 60. - Hiçbir mahkeme, vazife ve salâhiyeti dâhil inde olan d â 
vaları n iye t ten imtina edemez. Vazife ve salâhiyet haricinde olan dâvalar 
ancak bir karar ile reddolunur. 

Divanı Âli. 

M A D D E 6 1 . - (Muaddel : 5 Şubat 1937 ve 29 İkinciteşrin 1937-No. 
3115, 3272) - Vazifelerinden münbais hususatta İcra Vekilleri ile Şûrayi 
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Devlet ve Temyiz Mahkemes i rüesa ve âzasmı ve Cumhur iye t Başmüdde-
iumumisini muhakeme etmek üzere bir (Divanı Al i ) teşkil olunur [561. 

M A D D E 62. - Divanı Ali âzalığı için onbiri Mahkemei Temyiz , onu Şû-
rayi Devlet rüesa ve â-ası meyanmdan ve kendi heyeti umumiyele r i tara-
fmdan ledeliktiza reyi hafi ile yirmibir zat intihap olunur. 

Bu zevat reyi lıafı ve ekseriyeti mutlaka ile içlerinden birini reis ve bi
rini reisvekili intihap '"derler. 

M A D D E 63 . - Divanı A l i b i r reis ve on dört âza ile teşekkül ve ekseri
yeti mutlaka ile karaı itıihaz eder. 

Mütebaki altı zat ndel icap heyetin noksanını ikmal için ihtiyat âza 
vaziyetindedir. 

İşbu ihtiyat âza ucu Mahkemei Temyiz , üçü Şûrayi Devletten münta-
hap âza arasından olmak üzere k u r a ile tefrik olunurlar. 

Reisl iğe ve reisvekilliğiııe intihap olunanlar bu kur'aya dâhil olmazlar. 

M A D D E 64 . - Divanı Alinin müddeimumil iğ i Başmüdde iumumi l ik ta

rafından ifa olunur. 

M A D D E 65. - Divanı Alinin kararları katidir. 

M A D D E 66. - Divanı Âli mevzu kanunlara tevfikan muhakeme icra ve 
hüküm ita eder. 

M A D D E 67. - Divanı Ali görülen lüzum üzerine Türkiye Büyük Millet 
Meclisi karariyle teşkı; olunur [57] . 

BEŞİNCİ FASIL 

Türklerin hukuku âmmesi 

M A D D E 68. - Her Türk hür doğar, hür yaşar. 

Hürriyet, başkasına muzır olmryaeak her türlü tasarrufa t ta bulun
maktır. 

Hukuku tabiîyeden ulan hürriyetin herkes için hududu başkalarının 
hududu hürriyetidir. İhı hudut ancak kanun marifetiyle tesbit ve tâyin 
edilir. 

M A D D E 69. - Tin ; kanun nazarında müsavi ve bilaistisna kanu
na riayetle mükelleftirler Her türlü zümre, sınıf, aile ve fert imtiyazları 
mülga ve memnudur. 

M A D D E 70. - Şahsi masuniyet, vicdan, tefekkür, kelâm, neşir, seya
hat, akit, sâyüanıel. îemellük ve tasarruf, içtima, cemiyet , şirket hak ve 
hürriyetleri Türklerin tabii hukukundandır . 
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M A D D E 71. - Can. mal. ırz, mesken her türlü taarruzdan masundur. 

M A D D E 72. - Kanunen muayyen olan ahval ve eşkâlden başka bir 
suretle hiçbir kimse derdest ve tevkif edi lemez. 

M A D D E 73. - işkence, eziyet, müsadere ve angarya memnudur . 

M A D D E 74. - (Muaddel : 5 Şubat 1937 No. 31 15) - Umumî menfaat
ler için Lüzumu, usulüne göre anlaşı lmadıkça ve mahsus kanunları mu
cibince değer pahası peşin veri lmedikçe hiçbir kimsenin malı istinıval ve 
mülkü istimlâk olunamaz [58]. 

Çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve ormanlar ı Devlet tarafından idare et
mek için istimlâk olunacak arazi ve ormanlar ın istimlâk bedelleri ve bu 
bedellerin tediyesi sureti, mahsus kanunlarla tâyin olunur [59] . 

Fevkalâde hallerde kanuna göre tahmil o lunacak para ve mal ve ça
l ışmaya dair mükellefiyetler müstesna o lmak üzere hiçbir kimse hiçbir 
fedakârlık yapmaya zorlanamaz [60] . 

M A D D E 75. - (Muaddel : 5 Şubat 1937-No. 31 1 5 ) - Hiçbir kimse men
sup olduğu felsefi içtihat, din ve mezhepten dolayı muaheze edi lemez. 
Asayiş ve umumî muaşeret âdabına ve kanunlar hükümler ine aykırı bu
lunmamak üzere her türlü dinî âyinler yapı lması serbesttir. 

M A D D E 76. - Kanan ile muayyen olan usul ve ahval haricinde kim
senin meskenine girilemez [61] ve üzeri taharri edi lemez. 

M A D D E 77. - Matbuat, kanun dairesinde serbesttir ve neşredi lmeden 
evvel teftiş ve muayeneye tâbi değildir [62] . 

M A D D E 78. - Seferberlikte ve idarei örfiye halinde veyahut müstevli 
emrazdan dolayı kanunen müttehaz tedabir icabatmdan olarak v a z e d i 
lecek takyidat müstesna olmak üzere seyahat hiçbir suretle takvidata tâ
bi tutulamaz. 

M A D D E 79. - Ukuduı ı . sâyüamelin, temellük ve tasarrufun, içtima-
atın. cemiyetlerin ve şirketlerin hududu hürriyeti kanunlar ile musaı rah-
tır. 

M A D D E 80. - Hükümetin nezaret ve murakabesi alt ında ve kanun 
dairesinde her türlü tedrisat serbesttir. 

M A D D E 8 1 . - Posialara verilen evrak, mektuplar ve her nevi emanet
ler salâhiyettar tnüstatıtık ve mahkeme kararı o lmadıkça açı lamaz ve 
telgraf ve telefon ile vaki olan muhaberatın mahremiyet i ihlâl o lunamaz 
[63] . 

M A D D E 82. - Türkler, gerek şahıslarına gerek â m m e y e mtıtaallik ola
rak kavanin ve nizamara muhalif gördükleri hususatta merci ine ve Tür-
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kiye Büyük Millet MetTiMiıe münferiden veya müçtemian ihbar ve şikâ
yette bulunabilirler 16 l|. Sahsa ait olarak vukubulan müracaatın netice 
si müstediye tahriren tebliğ o lunmak mecburidir. 

M A D D E 83. - Hiç kimse kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir 
mahkemeye celp ve s< vkolunamaz. 

M A D D E 84. - Ver.ii. Devletin umumi masarifine halkın iştiraki de
mektir. 

Bu esasa mugayir olarak hakiki veya hükmi şahıslar tarafından veya 
onlar namına rüsum, asar ve sair tekâlif al ınması memnudur . 

M A D D E 85. - Vergiler ancak bir kanun ile tarh ve cibayet olunabilir. 

Devlet, vilâyet idare; lıususiyeleri ve belediyelerce teamülen cibayet 
edi lmekte olan rüsum ve tekâlifin kanunları tanzim edil inceye kadar ke-
ıııakâıı cibayetine dev.un olunabilir. 

M A D D E 86. - Hari halinde veya harbi icabettirecek bir vaziyet hudu-
sunda veya isyan z u h u m n d a veyahut vatan ve Cumhur iye t a leyhinde 
kuvvetli ve fiilî teşebbusai vukuunu müeyyit katî emarat görü ldükle İc
ra Vekilleri Heyeti müddeti bir ayı tecavüz e tmemek üzere umumi veya 
mevziî idarei örfiye ilâ a edebilir ve keyfiyet hemen Meclisin tasdikma ar-
zolunur. Meclis idarei örfiye müddetini , indelicap tezyit veya tenkis ede
bilir. Meclis müçtemi değilse derhal içtimaa davet olunur. 

İdare i örf ıyenin fa::la temadis i Mec l i s in k a r a r ı n a mütevakkı f t ır . 

İdarei örfiye, şahıs ve ikametgâh masuniyetlerinin, matbuat, mtırase-
lât. cemiyet, şirket hüı ri\ etlerinin muvakkaten takyit veya taliki demektir. 

İdarei örfiye mmtakasiyle bu mıntaka dâhilinde tatbik olunacak ah
kâm ve muamelâtın sureli icrası ve harb halinde dahi masuniyet ve hür
riyetlerin tarzı takyit \ e mlikı kanunla tesbit olunur [65] . 

M A D D E 87. - İptidai tahsil bütün Türkler için mecburi [66] ve Devlet 

mektepler inde meccaı; id ir. 

M A D D E 88. - T ü r l a y ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaş

lık itibariyle (Türk) ıtlak ulunur. 

Türkiye 'de veya ha nete bir Türk babanın sulbünden doğan veyahut 
Türkiye 'de mütemekkm bir ecnebi babanın sulbünden Türkiye 'de doğup 
da memleket dâhilinde ikamet ve sinni rüşte vusulünde resmen Türklü
ğü ihtiyar eden ve yahut Vatandaşlık Kanunu mucibince Türklüğe kabu! 
olunan herkes Türktür. 

Türklük sıfatı kanunen muayyen olan ahvalde ızaa edilir. 
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A L T I N C A FASIL 

Mevaddı müteferrika 

Vilâyat 

M A D D E 89. - T ü r k i y e eoğrafi vaziyet ve iktisadî münasebet noktaî na
zarından vilâyetlere, vilâyetler kazalara; kazalar nahiyelere mü n kasemdir 
ve nahiyeler de kasaba ve köylerden terekkübeder. 

M A D D E 90. - Vilâyetlerle şehir, kasaba ve köyler hükmi şahsiyeti ha
izdir. 

M A D D E 91. - Vila\er ler umuru tevsii mezuniyet ve tefriki vezaif esa
sı üzerine idare olunur. 

Memurin 

M A D D E 92. - Hukuku siyasiyeyi haiz her Türk ehliyet ve istihkakına 
göre Devlet memuriyet ler inde istihdam olunmak hakkını haizdir. 

M A D D E 93. - Bi lûmum memurların evsafı, hukuku, vezaifi. maaş ve 
ıııulıassasatı ve sureti ııasp ve azilleri ve terfi ve terakkileri kanunu mah
sus ile [67] muayyendir. 

M A D D E 94. - Kanuna muhalif olan umurda âmire itaat memuru me
suliyetten kurtaranla;' 

Umuru maliye 

M A D D E 95. - (Muaddel : 10 Kânunuevvel 1931 No. 1893) - Muvaze-
nei Umumiye Kanunu lâvihası ve buna bağlı bütçeler ve cetveller ile mül
hak bütçeler Meclise malî yıl başından en az üç ay evvel takdim olunur 
[68]. 

M A D D E 96. - D e v L î emvalinden muvazene haricinde sarfiyat caiz de
ğildir. 

M A D D E 97. - Muvazcnei Umumiye Kanununun hükmü bir seneye 
mahsustur. 

M A D D E 98. - Hesabı kati kanunu mütaallik olduğu sene bütçesinin 
d evre i hesabiyesi zarfında istihsal olunan varidat ile y ine o sene vukı ıbu-
lan tediyatm hakiki miktarını mı ibeyyin kanundur. Bunun şekil ve tak
simatı Muvazenei Umumiye Kanununa tamamıyle mütenazır olacaktır. 

M A D D E 99. - Hesabı kati kanununun lâyihası mütaallik olduğu se
nin sonundan itibaren nihayet ikinci senenin Teşrinisanisinin iptidasına 
kadar Büyük Millet Meclisine takdim olunmak mecburidir. 

M A D D E 100. - Büyük Millet Meclis ine merbut ve Devletin varidat ve 
masarîfatını kanunu mahsusuna tevfikan murakabe ile mükel lef bir Di
vanı Muhasebat [69] müessestir. 
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M A D D E 101. - D i v a n ı Muhasebat , umumi mutabakat beyannamesi
ni, taallûk ettiği hesanı kati kanununun Maliyece Büyük Millet Meclisi
ne takdimi tarihinden ü ibaren nihayet altı ay zarfında Meclise takdim 
eder. 

M A D D E 102. - İşbu Teşkilâtı Esasiye Kanununun tadili aşağıdaki şe
raite tâbidir : 

Tadil teklifi Meclis azayi ınürettebesinin lâakal bir sülüsü tarafından 
imza o lunmak şarttır. 

Tadilât , ancak ack-cli mürettebfn sülüsanı ekseriyeti arası ile kabul 
olunabilir 170]. 

İşbu kanunun şekli Devletin Cumhur iye t olduğuna dair olan 1 nci 
maddesinin tadil ve tağyiri hiçbir suretle teklif dahi edi lemez. 

M A D D E 103. - Teşkilatı Esasiye Kanununun hiçbir maddesi , hiçbir 
sebep ve bahane ile ihmal veya tatil o lunamaz. 

Hiçbir kanun Teşkilatı Esasiye Kanununa münafı o lamaz [71 ] . 

M A D D E 104. - 12i»3 tarihli Kanunu Esasi ile mevaddı muaddelesi ve 
20 Kânunusani 1337 tarihli Teşkilâtı Esasiye Kanunu ve müzeyyelâ t ve 
tadilâtı mülgadır. 

M A D D E 105. - Bu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır. 

85 numaral ı Teşkiiâtı Esasiye Kanunu ile 364 numaralı değişik şek
lini ihtiva eden Tutanak Dergilerinin devre, cilt ve sayfa numaralar ı : 

Teşkilatı Esasiye Kanununa ait zavabıt 

29 Nisan 1340 

D. Cilt Sayfa 

4 179:186 

5 191. 258:259. 363:373. 386:391 . 400 :401 , 

410:418 

6 120:126. 127:137. 148:161, 161 :166 .258 :259 . 

259:265, 337:351. 358:367. 368:376. 449:452. 

481:492, 493:500 

7 249:265, 292:305. 305:312, 321:334, 335:339 

Yakardaki sayfa numaraları Tutanak Dergi le

rinin Türk harfleri ile basılmış olan ikinci bas 

kı sayfa numaralarıdır. 

II 3 98. 108:120 
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491 numaral ı Teşkilatı Esasiye Kanunu ile 1222. 1893. 2599 . 31 15. 
3272 numaralı kanunlar ile yapılan değişikliklerin görüşmeler ini ihtiv ra 
eden Tutanak Dergilerinin devre, cilt ve sayfa numaralar ı : 

D. Cilt Savfa 

II 7 2 4 1 : 2 8 7 , 2 9 0 : 2 9 1 , 5 1 6 : 5 6 6 , 8 2 5 : 8 5 8 , 8 5 9 : 8 6 2 , 

909:910 

8 1 03:139. 384:420. 430:438, 465:466. 683:720. 

1005:1042 

III 3 104. I 12. 125:126. 127:129 (2, 16, 26 . 38 nci 

maddeler) (Kanun-1222) 

ı V A 26. 29:35 ] (95 nci madde ) 

5 3 3 . 3 4 , 3 7 : 3 9 ) (Kanun-1893) 

25 80, 82:85. 85:86, 86:88 (10, 11 nci maddeler ) 

(Kanun-2599) 

V 16 2. 38, 58:75, 75, 81:84 (2, 44. 47, 49, 50, 6 1 , 

74. 75 nci maddeler) (Kanun-31 15) 

20 76, 78. 83:86. 86. 87:89 (44. 47. 48. 49. 50. 6 1 nci 

maddeler) (Kanun-3272) 

Anayasa : 

VII 15 2. 24. 41:55, 55, 56:59 

491 numaralı Teşkilatı Esasiye Kanununun tekrar meriyete konul

ması hakkındaki 5997 numaralı Kanunun müzakereler ini ihtiva eden 

Tutanak Dergilerinin devre, cilt ve sayfa numaraları : 
D. Cilt Savfa 

IX 13 I85 

16 267 

18 129:164, 1 7 2 , 2 0 1 : 2 0 2 . 2 8 2 : 3 0 4 . 3 1 1 . 3 5 4 . 

389:410, 410. 412, 424:427 

NOTLAR 

II] - 102 nci maddenin I. fıkrası ile karşılaştırınız! 

(Madde - 1). 

12]- Anayasanın 10-; nriı maddesindeki sarahat karşısında yorumianamıyu-
cağı kararlaştırılmıştır. 

(12.VI1.1950-T. D. Sanla 584). 
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(Madde-2). 
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[3] - Seçim Kanununun bir maddesinin. Tiırk seçmenlerinin genel oyuna arz 
edilmesi (Referandum) hakkında Eskişehir Milletvekili İsmail Hakkı Çevik tarafın
dan verilen bir önerge. Başkanlıkça. Anayasaya külliyen aylan olduğu için oya da
hi s unutmamıştır. 

(3.VU.194S-T. D. Citl \ Ü-Şay/h 703). 

(Madde-4). 

[4] - Milletvekilleri Serum Kanunu (5545. 6272). 

(Madde-9). 

[5j • 306 numaralı Kurar : 

1. İntihap bitip de revienn en çoğunun bir zat uhdesinde taayyün yahut mü
savi reylerde çekilecek kanuni k u r a n ı n bir zat uhdesinde takarrür ettiği, an, o 
zatın mebus luğunun tnebd-. ini teşkil eder. 

2. Bir memuriyette iı;en. mebus olanlar hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun yirmi üçüncü ve yit mı sekizinci maddeleri ahkâmı lâzimüttatbik olabilmek 
yani memuriyet kabulü vesilesiyle mebusluğun sukutuna lıükmolıınabilmek için 
mebus olan bu memurun kendi intihabına resmen ittila hâsıl ettikten sonra me
muriyette devam etmek istediğine dair meciine sari han malûmat arz etmiş olma
sı lâzımdır. 

3. Mebus mtihabedile.n hır zatın mebusluk tahsisatına istihkakı Meclise ilti
hakı ile meşruttur. Yalnız Meclisin karariyle müeyyet mazerete müsteniden gel
memek fiilen iltihak addolunur. Mebus intihabedildiğine resmen ıttıla hâsıl eden 
memur vazifede bulunsun, mezun olsun bu tarihten sonraki müddete ait memu
riyet maaşı ve tahsisatı fevkalâdesini alamaz ve işten el çektirilmiş vekâlet emri
ne alınmış, açıkta kalını-, olsun, yine bu müddete ait maaş ve tahsisatı fevkala
deleri verilemez. 

26 Şubat 1927 

633 numaral ı Mecli^ karan ve b u n a ilişkin tezkere : 

Bir zatın mebus luğunun kabul veya reddi sırf Meclisi Aliye ait hukuk cümle

sinden olduğu hakkında 

Ahiren yapılan intihapta Kütahya Vilâyetinde müstakillen namzetliklerini ko
yan Uşak Belediye Reisi Al.ıcttin ve Simav Belediye Reisi Halil Beyler mebus in
tihap edilmişler ve mum ı ikyhimanm belediye reisi bulunmaları ve kanunen in
tihap olunabilmek için i k i av evvel istifa etmeleri lâzımğelirken böyle bir muame
lenin vukubulmamış o lman dolayısiyle intihapları keenlemyekün addedilerek 
onlardan sonra en çok ı a ' alan yani ekalliyette kalmış bulunan Mustafa Bacak 
ve Tevfik Beyler mebus -ı (âliyle Meclisi Âliye izam kılınmışlarsa da bir zatın me
bus luğunun kabul veya reddi sırf Meclisi Âliye ait hukuk cümlesinden olduğu 
28.V. 1931 tarihinde cen-vnn eden müzakerat neticesinde takarrür eylemiş bu
lunmasına binaen Alâetan ve Halil Beylerin yerlerine Mustafa Bacak ve Tevfik 
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Beylerin mebus intihali' .hiııiçleri gayrikanımi görülmüş ve binaenaleyh. Musta
fa Bacak ve Tevfik Beyit nn mazbataları tasdik edilmemekle beraber evvelce ek
seriyetle intihabedilmış ( l an Alâettin ve Halil Beylerin intihap mazbatalarının be-
rayi tetkik Meclisi Aliye gönderilmesi ve ancak nıumaileyhimanm intihapları ret 
o lunduğu takdirde yeniden intihap icrasına tevessül olunabileceğinin Başvekâle
te işarı muvafık görülmesi m. 

2S Mayıs 1931 

idare Heyeti Muhteremesine 

Riyaset Divanının 2: .XI. 1931 tarihinde vâki ikinci toplanışında : 

Kütahya Mebus luğuna ıntihabedilmiş iken mazbatası kabul edilmryen Musa

ffa Bacak Beyin aldığı tahsisatın İdare Heyetince istirdadına teşebbüs edildiğin

den ve bunun ise muvafık olamayacağından bahis istidası kıraat ve müzakere 

edilmiş ve : 

Mustafa Bacak Bey Kütahya Mebus luğuna intilıabedilmiş ve bu sıfatla Mec
lisi Âliye iltihak ederek mn/akerata iştirak etmiş ve hattâ rey de vermiş olduğu 
cihetle mumaileyhe harcırahtan başka Meclise iltihak ettiği tarihten mazbatası
nın ademitasdikı tarihin- kadar geçen zaman ait tahsisatının tesviyesinin tabii ve 
zaruri o lduğuna karar vtrıltıııştir. 

Arz ederim efendim. 

Kâtibi U m u m i 
V. Genva 

- Aşağıya yazılan 15>>-ıs sayılı karar, meseleyi bir kat daha aydınlatmıştır : 

2 1 Temmuz 19-16 tarihinde yapılan milletvekili seçiminde. Eskişehir İlinde oy 
kazananların adlan ve kazandıkları oy miktarlarım gösteren ve 49 18 sayılı Kanu
nun 29 ucu maddesine yorr II Seçim Kurulunca tanzim edilen tutanakta Kemal 
Zeytinoğlu'mın (45 047ı uy ve Yavuz Abadan'ın (33 650) oy kazandıkları belli edil
miştir. 

Bu tutanağa göre. er çok oy alanların s ıralanmasında Kemal Zeytinoglu sıra
da dördüncü ve Yavuz Anadan yedinci iken Kemal Zeytiııoğlu'nun askeri görevde 
b u l u n d u ğ u n a dair vııkuhıılan itiraz üzerine İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafın
dan yapılan soruya karşı Eskişehir'de Askerî Mıntaka Komutanlığından gelen 24 
Temmuz 1946 tarih ve 22450 sayılı yazıda, adı geçen Yüksek Mühendis Kemal 
Zeytinoğlu'mın 90 lira a-ii maaşlı sivil memur olduğu, kendisinin askeri memur 
sayılamayacağı ve görevinden ] 9 Ad. 1 946 tarihinde dilekçe ile istifasını vererek bu 
kâğıdın Milli Savunma bakanlığına sunulmuş olduğu ve görevinden ayrılmaklı-
ğını istediği 19.VI.1946 : ırihli dilekçesi örneğinin gönderildiği bildirilmesiyle Es
kişehir İl Seçim Kurulu, bn olay karşısında ve 4918 sayılı Milletvekilleri Seçimi 
K a n u n u n u n I 1 tıci maddesi hükmüne dayanarak Kemal Zeytiııoğlu'nun seçimi
ni yapılmamış saymış ve milletvekili seçecek olan Eskişehir İlinde oy çokluğu sı-
rasiyle 7 nci sırada oy kazanmış olan Yavuz Abadan'ın milletvekili seçildiğine da
ir düzenlenen tutanak Meclise gönderilmiştir. 
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Vaki şikâyet ve itim - ıı/erine iş incelendikte : 

Al Milletvekilleri Secimi hakkındaki 4918 sayılı Kanunun 29 ucu maddesi . İl 

Seçim Kurulları yetkisinin • 

I - İl Seçim Kurullar; tutanaklarına göre, seçimde oy alanların adları ile ka
zandıkları oylan bir tutanakla belli etmek. 

II - Bunlardan en çok oy alanların milletvekili seçildiklerini diğer bir tutanak

la tesbit etmek. 

Şeklinde gösterildiği: 

B) Kanunun 1 I nci maddesi sonunda [Aksi takdirde bu seçimler yapılmamış 

sayılır) fıkrasının, hâdisenin tâbi olacağı hükmü beyan ve ifadeden ibaret olup. 

bu hükmün hâdiseye tatbiki h u s u s u n d a karar vermek yetkisini Seçim Kuruluna 

vermek gibi bir mahiyeti haiz olmadığı; 

C ) Milletvekilliğine seçilenler hakkında, gerek seçimin kanun yolunda cereya
nı, gerek seçilenin seçilme ehliyeti üzerinde yapılacak itirazlar hakkında karar 
vermek yetkisinin Büyük Millet Meclisine ait olduğu; 

Sonucuna varılmış olmakla Yavuz Abadan'ııı seçim tutanağının reddine ve 
Kemal Zeytinoğhı hakkında düzenlenecek tutanağın celbine karar verilmiştir. 

6.XII. 1946 

Neticede. Kemal Zevı ınnglıı'nun tutanağı. Tutanakları İnceleme Komisyonu
nun ayrışık mütalâasına rağmen, 17.11.1947 de Kamutayca kabul edilmiştir. 

- Zonguldak Milletvekilliğine seçilen Sebati Ataman'ın seçim tutanağı 
S.VII. I 950 tarihli 18 ncı Birleşimde reddedilmiştir. 

İT. D. Sayfa-445;46e ı 

(Karar : 1697) 

- Kastamonu Milk'vekilliğine seçilen Talisin Coşkan'ın seçim tutanağı 
14.11.1951 tarihli 43 nen Birleşimde reddedilmiştir. 

IT. D. Sayfa-124; 14 i . I 55). 

I Karar : 1711). 

- Ara seçimlerinde mebusluğa seçilenlerle mebusluktan ayrılanların tahsisat

larının hesabı (6027 numaralı Kanuna bakınız!) 

(Madde - 9). 

[6] - Milletekilleıı Sc-ı imi Kanunu (5545)-Madde 7. S. 9. 

(Madde - 10). 

[7 | - Milletvekilleri S. cimi Kanunu (5545)-Madde 33, 34. 

- İlk kadın mebuslar V Dönemde seçilmişlerdir. (Kanun numarası : 2598, 
2599). 

(Madde - I I ) . 
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[8] - Yabancı bir devletin hukuk müşavirliğini veya umumi vekâletini yapmak 
meselesi hakkında. 15.11.19 17 tarihli Tutanak Dergisinin 15:17 nci sayfalarına 
bakınız! 

(Madde - 12). 

[9] - Milletvekilleri Secimi Kanunu - Madde 34. 

- Dahilî Nizamnamenin İSO nci maddesiyle karşılaştırınız! 

- Er olarak orduda vazile görmekte olanlar milletvekili seçilebilirler. 

(T. D . S. 53-5.IV. 194 "5i. 

Şimdiye kadar seçim tutanakları retlenenler : 

- On gün zarfında askerlikten istifa etmemiş veya tekaütlüğünü talebeyleme-
miş o lduğundan . Bursa Milletvekili Nurettin (Paşa) nın tutanağı 1 7.1.1 925'te; 

(Karar : 105). 

- Sahteci olduğu için. hır milletvekilinin tutanağı 30.VI. 1943'te; 

(Karar : 1349). 

- Kamu hizmetlerinin bir kısmından yasaklı olduğu için. bir milletvekilinin 
tutanağı 6.XII. 1 946'da; 

(Karar : 1509). 

- Vaktiyle şeref ve haysiyete aykırı görülen bir hareketi milletvekilliğinin mâ
nevi şartlarına uygun bulunmadığından, bir milletvekilinin tutanağı keza 
6 .XII. 1946da: 

(Karar : 15 10). 

- Askerlik gibi şerefli bir vazifeden kaçan bir vatandaşın Millet Meclisinde üye 
olarak bulunması milli vıcd.mı rencide edeceğinden, bir milletvekilinin tutanağı 
3.11.1947'de: 

(Karar : 1520). 

Kamutayca retlerımi-tir. 

(Madde - 12). 

110] - Üçüncü Dönenini üçüncü Toplamını ile Beşinci Dönemin ilk inikat 
günleri, o zaman araverıııe üüıüi olan C u m a y a ve Beşinci Dönemin ikinci Topla
mını bir Pazara, Altıncı Dönemin ikinci Toplamını Şeker Bayramının bilinci gü
nüne ve üçüncü Toplanılın Cumartesiye, dördüncü Toplamını bir Pazara. Seki
zinci Dönemin ikinci Toplamını Cumartesiye. Dokuzuncu Devrenin üçüncü Top
lamını Cumartesiye ve dördüncü Toplamını ise Pazara rastlamış ve Meclis yine 
toplanmıştır. 

(Madde - 14). 

[1 11 - Aııdiçmek için milletvekilinin seçim tutanağının tasdik edilmiş olması 
lâzımgelmez. 

ÎT. D. Cilt 2 1. Sayfa <). 25.IX.1930 ve 11. 13. 15.IX. ile 2.X. 1944). 

- Dahilî Nizamnamenin 2 nci maddesiyle karşılaştırınız! 
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(Madde - 16). 
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[12] - Dahilî Nizamnamenin 188 nci maddesinin 3 numaralı fıkrası ile karşı
laştırınız! 

(Madde - 17). 

[13] - Hattâ .'tenvir maksadiyle» ifadeleri dahi al ınamaz. 

(T. D . 16.1.1942. Sarfa ~>9). 

V. Dönemde Başbakanlıktan, milletvekillerinden bâzılarının ifadelerinin alın
masına dair gelen tezkeı eler Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Kar
ına Komisyona havale eoilmis ve keyfiyet Kamutayca karara bağlanmıştır. 

- Evi ve üstü aranabilir : 

[T. D. 2.XİI.1949-Savla : 7:1 1 T. D. 5.X1I.1949. Sayfa : 51 1:56). 

(Madde - 1 7). 

[ 141 -41 nci maddeye tie bakınız! 

- Dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili, ayrıca Kamutay kararı o lmadan, 
mahkemece tutulabilir. 

(Karar : 1284). 

1517 numaralı Kara-' : 

1. Tutanakların onanmasından sonra ortaya çıkacak olan şikâyetler üzerine 
tutanak hakkında yenid-n görüşme açılamaz. «Üzerine seçimden gerek önce. ge
rekse, sonra suç atılmış elan bir milletvekilinin. Kamutayın kararı olmadıkça sor
gu lan mıyacağı..» hakkındaki Anayasanın 17 nci maddesi milletvekilliği dokunul
mazlığının Kamutay kaı.uıvle kaldırılmasını m ü m k ü n kıldığı için, icabında bu 
yoldan yürünerek ve yine Anayasanın 27 nci maddesi hükümleri tatbik oluna
rak, tutanakların onanmasına dair olan karara dönülmemesi yüzünden doğabi
lecek mahzur, milletvekilliğinin kaldırılması usulü ile önlenmiş olur. 

2. Bu usul ile öıılencırııyecek bâzı mahzurların ender olarak ortaya çıkması 
ihtimali düşünülebilir. Fakat bu mahzurlar, bir milletvekilini milletvekilliği sıfa
tından m a h r u m etmek tabi ağır bir muamelenin mümkün, fakat güç olması ve 
ancak. kati. muayyen ve mahdut sebeplere dayanması zarureti ile bir arada mü
talâa o lunursa , netice, onanmış olan tutanakların bir daha m ü n a k a ş a mevzuu 
olmaması lâzuııgeleceği yolundaki esasın mahfuz kalması lehinde tecelli eder. 

Anayasamız da bu görüşe uygun hükümleri içine almış bulunmaktadır. 

[15) - Atatürk'e suikast suçundan 27 milletvekilinin bu fıkra uyarınca sanık 
olarak tutuldukları hakkındaki A n k a r a İstiklâl M a h k e m e s i tezkeresi 
3.X1.1926'da Kamutayda okunmuştu . 

- Keza, Zonguldak Milletvekili Recep Zülıtü Soy ak (Beraber yaşadığı bir kadı
nı kurşunla öldürmekten suçlu idi) da tutulmuş ve keyfiyet hemen Meclise bildi
rilmiştir. 

(T. D. 1 1. III. 1935 Sayfa 38:39). 
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(Madde - 17). 

[16] - 27.XII. I 940'ta kabul okman. Teşkilâtı Esasiye Enciimeııiniıı bir maz

batasından : 

Netice : İsnat olunan bu suçtan dolayı istenen tahkikatın devre sonuna bıra

kılmasına Meclis Uımııvsj I ksetiııce karar verilmiş olan bir mebusun yeni devre

de dahi mebus seçilmiş alması halinde evvelce verilmiş olan talik kararı hükmü

nün devamı icabedeceguıe ve evvelki devre esnasında verilmiş talik kararların 

devre sonunda ancak yenul'n mebus seçilmiyenler hakkında kendiliğinden orta

dan kalkarak, takibatın naslaması lâzımgeldiğine ve şimdiye kadar bu yolda ce

reyan eden muamelenin değiştirilmesine mahal bulunmadığına karar verildi. 

- 41 nci maddenin 2 nci fıkrası ile karşılaştırınız! 

(Madde - 1 7). 

1171 - Ödenek kanunları : 1013, 1757.2507, 3050. 3135, 4387. 4440. 4602, 

4 6 0 3 , 4 8 0 5 , 4 9 8 8 . 5 1 4 2 G027-Karar : 696. 1834. 

Yolluk kanunları : 3 ( 3 5 . 4440. 5143. 6242, 6245. 

• Geçici bir bütçe yürürlükte iken ölen bir milletvekilinin ödeneği, aşağıdaki 

Başkanlık Divanı karan ıie. « m e l i k olarak verilmiştir : 

8 Oca!'. 1949 tarihinde vefat eden Muş Milletvekili Bari Dedeoğlu'nun. 3050 

say ıh K a n u n u n ikinci maddesi gereğince. 1949 yılı ödeneğinin verilmesine Baş

kanlık Divaninin 31 OcaK i 949 tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

(Madde - 181. 

[ 181 - Meclis : 

1. İS Ekim 1340 tarihinde Musul meselesini görüşmek üzere. 

22 Kylnl I 930 tarihindi- millî para kıymetinin korunması dolayısiyle. 

8,X. 1947 tarihinde. I lavuı Saka Kabinesinin programını okuyarak Meclisten 

güven oyu istemesi için 

Cumhurbaşkan ı tarafından; 

2. 24 Ekim 1934 tarihinde Yugoslavya Kiralı Aleksandır'm öldürülmesi mü

nasebetiyle, 

30 Temmuz I936'da Montreux Sözleşmesini görüşmek için, 

I 1 Kasım I938'de Aıaiiırk'ün ölümü dolayısiyle. 

23 Şubat 1945'te Almanya ve Japonya'ya harb ilân etmek için. 

Meclis Başkanı taralından; 

3. 2 Ağustos 1944 talihinde Almanya ile münasebetlerin kesilmesi için, 

1 i I imzalı önerge üzerine yine Meclis Başkanı tarafından: 

Olağanüstü Toplantı, a çağırılmıştır. 
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(Madde - 19). 
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[19] - Dahili Nizamnamenin 96 ncı maddesiyle 98 nci maddesinin son fıkra
sına bakinizi 

(Madde - 20). 

[20] - Dahili Nizamnamenin 149:177 nci maddelerine bakınız! 

(Madde - 22). 

121] - Bıı maddenin görüşülmesinde «Darül fünun nüiderislikleri b u n d a n 
müstesnadır." mealinde İstanbul Mebusu Ali Rıza ve San ı han Mebusu Vasıf ta
rafından verilen takriri' ı Kamutayca reddedilmiştir. (23.111.1340-Cilt 7, Sayfa 
835:836), hattâ İzmir Menusu Seyit bu yüzden çekilmiş sayılmıştır. 11 340-Cilt 1 1. 
Sayfa 195). 

- 87 numaralı yorum : 

A n k a r a Hukuk Mektebinin âli bir meslek mektebi o lduğuna ve mektebin 
derslerine maaş değil, ücretli takrir verildiğine binaen bu muallimliğin mebus
lukla içtimaında hiçbir mahzur yoktur. 

15 Şubat 1926 

- I 1 1 numaralı yorum : 

Büyük Millet Meclisi azasından birine Hükümet tarafından tevdi edilen mu
ayyen ve muvakkat bir ı. Hükümet memuriyetinde addolunamaz. 

10 Şubat 1927 

- 18 numaralı Karar : 

Büyük Millet Meclisi azasının her hangi bir memuriyeti uhdesinde cemedip 
etmemesi hususun Hey ti Icraiyenin teklif veya mütalâası üzerine Büyük Millet 
Meclisince takarrür ettirilmesine karar verildi. 

«Teşkilâtı Esasiye K a n u n u n u n 23. maddesi ile bu karar artık hükümsüz kal
mıştır.» 

- 2 3 3 numaralı Karar : 

Meclisi Milli âzasından dâva vekâleti ile iştigal edenler varsa derhal men'ine 
karar verildi. 

18.11. 1338 

«Bu karar 460 numaralı Kanunun 4 rıcü maddesine göre, 25 Nisan 1340 ta
rihinden beri yürürlüktı değildir.» 

- 235 numaral ı Karar : 

Meclisi Âli azasının ımıtaahhitlik yapmalarının men'ine karar verildi. 

23.11.1338 

- Milletvekilleri, mahalle ihtiyar heyeti üyeliğine seçilemezler. (Kanun No. 
5046-Madde 3. Son fıkra 1. 
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6 numaralı nottaki S 06 sayılı Kararın ikinci fıkrasına da bakınız! 

(Madde - 23). 

|22] - T . B . M . M . Başkanı Makam Ödeneği hakkında Kamın No. 5861. 

- B . M . M . Divanı Riyaseti Azasına Tazminat İtasına dair Kanım No. 756. 

(Madde - 24). 

|23] - Dahili Nizamnamenin 12 nci maddesiyle karşılaştırınız! 

(Madde - 25). 

|24] - Dahilî Nizamnamenin I 12 nci maddesiyle karşılaştırınız! 

(Madde - 26). 

[25] - Şeyh Sait ayaklanması münasebetiyle askerî hareketler bölgesinde ve 

Ankara'da kurulan İstiklal Mahkemelerinden birincisi tarafından verilecek ö lüm 

cezalarının Meclisçe onanmadan yerine getirilmeleri ve A n k a r a İstiklâl Mahkeme

since verilecek bu türlü cezaların ise Meclise sunulması 4 .XI. 134.1'de karar altı

na alınmış (Karar : 117; ve ölüm cezası vermek yetkisi 20.VI. 134 l'de adı geçen 

mahkemeye de verilmişti. 

(Karar : 1 36). 

Aşağ ıda yazılı 595 numara ve 31 Mart 1341 tarihli Kanun ile bu yetki Diva

nı Harblere dahi verilmişti 

«Hali harbde yahut ı:11 ısı- l lâhan ve müçtemian isyan v u k u u n d a sahai harekât 

ve isyandaki idarei örfiye mıntakalarında müteşekkil b i lûmum divanı harblerden 

sâdır olan idam kararlan, ordu veya kolordu veyahut müstakil fıkra veya mevkii 

müstahkem kumandanları tarafından badettasdik derhal infaz olunur.» 

B u n u n l a beraber, Menemen vakası dolayısiyle ilân olunan Sıkıyönetim ınüd-

detiııce bu kanun uygu i-'ılımamış ve divanı harb tarafından hükmolunan ölüm 

cezaları Meclise sunulmuştur. 

(Karar : 61 I ) . 

Sonradan bu kanun 15 Mayıs 1940 tarihli Örfi İdare (3832) Kanunu ile kal

dırılmıştır. 

- 2884 sayılı «Tunceli Vilâyetinin İdaresi hakkında Kanun» un 33 ncü mad

desi : 

İdam hükümlerinin vali ve k u m a n d a n tarafından tecile lüzum görülmediği 

takdirde infazı enırolunuı. 

4809 numaralı Kanundan sonra temdit yapılmadığı için, 2884 numaralı Ka

nun 31 Aralık 1946'dan ılı haren yürürlükten kalkmış oldu. 

(Madde - 26). 

[26! - Dahilî Nizamnamenin 180 nci maddesiyle kaışüaştırıınz! 

- 15 numaralı notta)-.i I 5 I 7 sayılı Karara bakınız! 
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Atatürk'e suikast su ••undan Ankara İstiklâl Mahkemesi karariyle tutulan 27 

millerveklindeıı : 

Erzurum Rüştü (Paşa) 

Eskişehir Ani 

İstanbul İsmail Canbolat 

İzmit Şükrü 

Saruhan Al.idin 

Sivas Halis Turgut 

13 Temmuz 1926'da adı geçen mahkeme karariyle. asıldıkları için. 

İstanbul Milletvekili Kaııf Orbay . yine o mahkemece on sene sürgün cezası 

giydirildiği için 1*1 

3. XI. 1926'da millet -kıllıği sıfatları kalkmıştır. 

- Maraş Milletvekili Tahsin'in, adam öldürmeye kışkırtmaktan. Ankara İstik
lâl Mahkemesince on sene kürek cezası hükmü giydirilmiş o l d u ğ u n d a n , 
7.IV. 1926'da milletvekilliği <afatı kalkmıştır. 

- Balriye eski Bakam v e Cebilebereket Milletvekili İhsan Eryavuz'un. havuz 
meselesinde vazifei meımırıvetini suiistimal ve Yavuz meselesinde fesat karıştır
maktan, 

Ertuğrııl eski Mıllei\ Tali Dr. Fikret'in, dolandırıcılık fiilinin faili olduğu için. 

Yüce Divan karariyk hüküm giydikleri dolayısiyle. 

Milletvekilliği şifadan 2 I .IV. 1928'de kalkmıştır. 

(Madde - 271. 

- Kamutayın 15.1. lî' 17 tarihli 31 nci Birleşiminde kabul olunan (58) sıra sa
yılı Anayasa Komisyonu raporundan bâzı mütalâalar : 

Anayasamız. 27 nci maddesinde milletvekilliği sıfatının kaldırılmasını gerek
li kılan halleri açık olarau ve tahdidi bir şekilde belirtmiştir. 

B u r a d a mühim olar nokta. Milletvekilliği sıfatını kaldıran hallerin. 12 nci 
maddede yazılı milletvekili seçilmeye mâni haller çevresinden daha dar bir çerçe
ve içinde mütalâa edilmiş olması keyfiyetidir. Yani. milletvekili seçilmeye mâni 
hallerin hepsi değil, bunlardan yalnız bir kısmı, milletvekilliğini kaldırabilir. Nor-

[*] RauJ Orbay VI. Dönemrh' tekrar milletvekili seçilmiş ve o zaman C.H.P. Genel 
Başkanvekilliğince yayınlanan bir beyannamede şöyle denilmişti : 

Rauf Orbay'm hakkında evvelce İzmir İstiklâl Mahkemesi tarafından verilmiş 
olan mahkûmiyet kaı ırnıuı refı için. vâki müracaatı üzerine yapılmış olan hu
kuki tetkikte, araya girmiş olan umumi af kanunları, isnat olunan fiili bertaraf 
ettiği gibi muhakemenin iadesini de gayrimümkün kılmış ve muhakeme iade 
edilebilseydi, beraetv-in muhakkak olacağı kanaatine varılmış olduğu görül
müştür. 
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mal olai'ak, milletvekili seçilmeye mâni hallerin hepsinin, milletvekilliği sırasında 
ortaya çıkmaları halinde, bu -afatın kaldırılmasını gerekli kılması lâzımgelirdi. Ni
tekim yabancı mevzuatın bazıları bu sistemi kabul etmiştir. Anayasamızın bu ba
histe çok kıskanç davranmış olması keyfiyeti, milletvekilliği şifalını kaldırmak 
hâdisesini son derece ağır saymış ve ona göre dar ve tahdidi sebepler koyarak bu 
neticeyi çok vahim hallere hasır ve tahdidetmek istemiş olduğu düşüncesiyle izah 
olunabilir. 

Seçim Kanununun 2? ucu maddesi ve Yüksek Meclisin 306 numaralı kararı 
gereğince, milletvekilliği sılan, seçim bitip de reylerin en çoğunun bir zat üzerin
de toplandığı anda taayyün eder. O andan itibaren, o zat, tutanağının Meclisçe 
onanması şartiyle mukayyet olarak, milletvekilliğine mahsus bütün kanuni hak 
ve salâhiyetlere sahip olmuştur. Tutanağının onanmasından önce andiçer, bütün 
müzakere ve kararlara i tırak eder, oy verir, hattâ kanun teklif edebilir. Ödeneği
ni de alır. Tutanağın Meclisçe reddi, infisahı bir şartın tahakkuku mahiyetinde 
bir hâdise olup, bu hâdisenin v u k u u n a kadar devam eden bu geçici hukuki du
rum, tutanağın onanma-iyle katileşir, istikrar bulur ve devamlı bir mahiyet alır. 
Artık bundan sonra milletvekilliğinin reddi değil, kaldırılması ihtimali bahis mev
zuu olabilir, ki bu kadar ağır bir netice doğurabilmek için de çok açık kanun hü
kümlerinin mevcut olmasına kati ihtiyaç ve zaruret vardır. 

[27] - 491 sayılı Teşkılaiı Esasiye Kanununun kabulünden (II. Dönemden) be

ri, memurluk kabulü ve secim çevresi tercihi halleri dışında, yalnız aşağıda isim

leri yazılı olanlar milletvekilliğinden çekilmişlerdir. 

Dönem II. Dı Adnan Adıvar İstanbul 

G. Kefet Bele İstanbul 

Nuh Naci Kayseri 

III. Süreyya (Paşa) İstanbul 

IV. Halil Nifli Manisa 

VII. Celal Bayar İzmir 

v ı n . Yavuz Abadan Eskişehir 

VIII. Behçet K. Çağlar Erzincan 

IX. Kazım Taşkent Manisa 

Çekilme önergeleri, daima, Kamutayın kabulüne değil, bilgisine sunulmuş

tur. 

(Madde - 281. 

[28] - İstanbul Mille.;vekili Haydar ve Mardin Milletvekili Muhittin Birgen'in 
bu sıfatları 603 ve 1245 sayılı kararlara göre düşmüştür. 

(Madde - 28). 

[29] - Memurluk kabul etme halinde, milletvekilliğinin düşmesine gidılmek-

tense milletvekili bir önerce ile çekilmektedir. Bir milletvekilinin memurluk kabul 
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ettiğini gösterip Resmi Gazetede yayınlanan kararname ile o milletvekilinin çekil

mesi arasında bâzan uzun zamanlar geçmekte (Koııya-Aii IVİıızaffer Köker-

7.VI.1944. 3 .VUL1944) olduğu gibi son zamanlarda Resmi Gazetede böyle bir ka

rarnamenin çıkmış olmasına rağmen milletvekilinin çekilmediği de görülmüştür. 

(R. G. 6659 ve 7297|. 

- 5 numaralı nottaki 3i>6 sayılı Kanunu 2 nci fıkrasına da bakınız! 

(Madde - 28). 

[301 - Milletvekilleri Secimi Kanunu (5545-Madde : 6). 

(Madde - 29). 

[3 I ] - Olağünüstü toplantıda, seçim yenilenir (IV. Dönem). 

(Madde - 31). 

[32 | - İngiltere Kiralı Altıncı George'un cenaze merasiminde bu lunmak üzere 

Londra'ya giden Cumhurbaşkan ı Celâl Bayar'a T . B . M . M . Başkam Refik Koraltan 

vekâlet etmiştir. (13.11.1952). 

- Amerikan deniz filosunun manevrasına iştirak h u s u s u n d a vâki daveti ka

bul eden Reisicumhur Celal Bayar'a T . B . M . M . Reisi Refik Koraltan vekâlet etmiş

tir. ( I . X I . 19521. 

- Yunan Kralı Birim ı Pofun memleketimize yaptığı ziyareti iade ve vâki dave

te icabet etmek üzere Atina'ya giden Reisicumhur Celâl Beyar'a T . B . M . M . reisi 

Refik Koraltan vekâlet etmiştir. (26.XI. 1952). 

- Reisicumhur Eisen:ıo\ver tarafından vâki davete icabet etmek üzere Ameri
ka'yı ziyarete giden Reisicumhur Celâl Bayar'a T . B . M . M . Reisi Refik Koraltan ve
kâlet etmiştir. (1 8.1.1 95 !!. 

[33] - Atatürk'ün ö lümünde. Başkan M . A . Renda Meclisi 11 .XI. 1 938'de top
lantıya çağırmıştı. 

(Madde - 34). 

[34] - 3 1 4 6 sayılı Kanunun Meclisçe kabul tarihi 31 Mart. Cumhurbaşkan l ı 
ğınca tasdik tarihi 7 Nisan ve Resmi Gazete ile ilân tarihi 30 Nisandır. 

[35] - Dahilî Nizamnamenin 232 nci maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraları ile kar

şılaştırınız! 

(Madde - 35). 

[36] - Dahilî Nizamnamenin 11 inci maddesiyle karşılaştırınız! 

- Bu söylevi. Cumhurbaşkan ı Atatürk'ün rahatsızlığı dolayısiyle, 1.XI. 1938 

tarihinde (Dönem V. Toplantı 4i Başbakan Celâl Bayar okumuştur. 

- Kütahya Milletvekili Ahmet Tahtakılıç ve iki arkadaşının, C u m h u r b a ş k a n ı 
nın ! Kasım 1949 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde irat buyurdukları 
söylev h a k k ı n d a B a ş b a k a n d a n gensoru aç ı lmasına dair önergesi ( T . D . 
1 I .XI. 1949. Sayfa 33:35'. IT.D. 14.X1.1949. Sayfa 64:66). 
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(Madde - 36). 

[37] - Dahilî Nizamnamenin 8 inci maddesiyle karşılaştırınız! 

(Madde - 38). 

[381 - 41 inci madde ile karşılaştırınız! 

(Madde - 39). 

[391 - 5398 numaralı Kanun. 

(Madde - 40). 

[40] - 4237 numaralı Kanunun 3, 7 ve 12 nci maddeleri. 

- 4998 numaralı Kanun 

- Genelkurmay Başkanlığına tâyin edileceklerin Mareşalliğe yükseltilmeleri 
hakkındaki bir teklif kabul edilmemiştir. (28.XI.1947). 

(Madde - 40). 

[4 1] - Reisicumhur tahsisatı hakkında kanun No. 6167. 

(Madde - 43). 

[42] - Ankara 16 a. a. - Cumhurbaşkanl ığ ından bildirilmiştir. 

Umumi seçimlerin neticeleri 15 Mayıs Pazartesi günü a k ş a m a doğru çoklu
ğun Demokrat Partiye geçtiğini göstermeye başlayınca Hükümet çekilmek ve ye
rini ekseriyet partisi üyelerinden mürekkep bir Bakanlar Kuruluna terketnıek ar
zusunu izhar etmiştir. Bunu mütaakıp Cumhurbaşkan ı Demokrat Parti Başkanı 
Celâl Bayar'ı davet ederek d u r u m u kendisine bildirmiştir. B u g ü n saat 1 1 de ce
vap getiren Demokrat Parti Başkanı Büyük Millet Meclisinin toplanmasından ön
ce Hükümet kurmak için vaktin dar olduğunu söyliyerek itiraz etmiş ve Hü kü 
metin Meclisin toplanmasına kadar iş başında kalması temennisinde bu lunmuş
tur. B u n u n üzerine C u m h u r b a ş k a n ı Hükümetin çekilme arzusunu kabul etmi-
yerek yeni Meclisin toplanma gününe kadar vazife başında bulunmasını istemiş
tir. Memleketin her taralında iftihar edilecek bir emniyet ve asayiş h ü k ü m sür
mektedir. 

143] - Başvekil İsmet İnönü 20 Eylül 1 937'de Reisicumhur Atatürk'ten bir bu
çuk ay mezuniyet almış ve iktisat Vekili Celâl Bayar Başvekâlet Vekilliğine tâyin 
o lunmuştu . 

Sonradan İnönü, 25 Ekim 1937'de Başvekillikten çekilmekle yerine geçen Ce
lâl Bayar Kabinesinin lı-trsi. 1 Kasım 1937'de mûtat toplantısını yapan Büyük 
Meclise, hemen o gün sunulmuştu . 

- Başbakan Recep Peker 9 Eylül 1947'de görevinden çekilmekle yerine Hasan 
Saka tâyin edilmiş ve Meclis 30 Eylül 1947 tarihinde C u m h u r b a ş k a n ı tarafından 
8 Ekim için toplantıya çağrılarak d u r u m aynı tarihte Kamutayın bilgisine sunul
muştur. 

Yani, bir kabine değişikliği vukuunda . Meclis topîanık değilse, toplantıya çağ
rılır. 
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(Madde - 44). 

[44] - Hükümet programı bastırılarak evvelden partilere dağıtılır. (18. \d. 1948, 

24.1.1949. 29.V.1950 ve 30.111.1951). 

(Madde - 441. 

[45] - Başbakan ve Kakan Makam ödenekleri hakkında Kanını No. 5857 

(Madde - 4 5 ) . 

146] - Dahilî Nizamnamenin 169 uncu maddesiyle karşılaştırınız! 

(Madde - 46). 

[47] - Bu kanun dalı t tedvin edilmemiştir. 

Kamutayda bu mesele hakkında tartışmalar yapılmıştır. (T. D. 9.IX. 1946. 

]8.1İ.1949-Sayfa : 264:206!. 

(Madde - 47). 

[48] - 4-951 sayılı Kanuna bakınız! 

(Madde - 48). 

[49] - Çekilmiş olan hakana vekillik için dahi bu h ü k ü m tatbik olunmaktadır. 

- Bu maddenin tefsiri hakkındaki takrir üzerine. Anayasa Komisyonunca ha
zırlanan rapora ve bu hususta cereyan eden müzakerelere bakınız! (T. D. 
26.XI.1952 - S. 321 :330 Anayasa Komisyonu Raporu - S. Sayısı : 231 ). 

(Madde - 49). 

[50] - 803 numaralı Karar : 

Devlet Şûrasının Deavı Dairesi, kazai vazife gören müstakil mahkeme sıfat ve 
salâhiyetiyle mücehheze!ır. 

12 Nisan 1934 

- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı K a n u n u n u n 39 uncu maddesinin (B) 
fıkrasının yorumlanmasına mahal olmadığına dair olan 1728 sayılı Karara bakı
nız! 

(Madde - 5 1 ) . 

[5 1 ] - Yargıtay Kanını numaraları : 

4. 371. 469, (1.8). 485. 834. 1221, 1684. 2019, 2020, 2314, 2769, 3006 (2). 

3032, 5458, 5859. 

Asliye Mahkemeleri Kanunu n u m a r a l a n : 

367. 1848 (19), 254-I 

469, 492, 834, 981, 37 17. 3748. 

Sulh Mahkemeleri Kanun numaraları : 

14 Nisan 1329 flOSu-581) 

469 (6), 492, 98 I , 3748. 

http://26.XI.1952


DÖNEMİN SİY \SÎ YAPISI YE BAŞLICA ETKİNLİKLER 

(Madde - 53). 

(52] I 186 sayılı Karnı- • 

Artvin Hudut Taburu Dördüncü Bölük Komutanı iken 347 numaralı Kanu
nun dördüncü maddesine levfikan tekaüde sevkedilen Yüzbaşı Mehmet Kâmil 
Süs im hakkında Arzuhal Encümeni tarafından evvelce menfi karar verilmiş ve 
mumaileyh b u n u n üzerine muhtelif mercilere müracaat etmiş ise de bu merciler
den lehine bir karar istihsal edemediği ve Son Tetkik Mercii Encümeninin aley
hinde verdiği karara itirazca tekrar Meclisi Âliye müracaat eylediği ve bu istida
sının 34 10 sayılı Kanun mucibince Askeri Temyiz Mahkemesine devredildiği ve 
meseleyi bu suretle ele alan Askeri Temyiz Mahkemesinden lehine bir karar sâ
dır olarak bu kararın kaulesmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Arzuhal Encümeni kararlarının mahiyeti, bir ay zarfında Meclis âzası tarafın
dan itiraz vukubulmayıı ıca katiyet kesbederek Meclis kararı halini alacağı Dahi
lî Nizamnamenin 57 nci maddesiyle tasrih ve tesbit edilmekle beraber kaza ıııer-
ciierinden sâdır olan ilamların tebdil ve tağyirine de imkân olmadığı Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 54 imcıı maddesi sarih hükmü iktizasından bulunduğun
dan sırf bu hâdiseye ha \c münhasır olmak üzere mahkeme h ü k m ü n ü n infazı 
lâzım ve zaruri bulundu ..ama karar verilmiştir. 

30 Mayıs 1 940 

1 I 87 sayılı Karar : 

Askerî kâtiplikten mütekait İrfan Akyüz'ün tekaüt maaşı hakkındaki talebi
nin reddini natık olan Divan Heyeti Umumiye kararı. Birincikânun 1938 : Şubat 
1939 aylarına ait rapor üzerine Meclisi Âlice ittihaz h u y u n d a n 1 145 numaralı 
Kararın 3 üncü fıkrasiyE tasvip buyuruluiuş ise de bu karardan evvel mumailey
hin Divanı Muhasebat karan aleyhine Askerî Temyiz Mahkemesine dava açtığı ve 
neticede mezkûr mahkemeden iddiasının varit o lduğuna dair karar istihsal eyle
diği anlaşılmıştır. Aynı mesele hakkında daha evvel sâdır olan mahkeme ilamının 
tebdil ve tağyir ve tehir edilıuiyeceği Teşkilâtı Esasiye K a n u n u n u n 54 üncü mad
desinin sarahati iktizasından olduğundan İrfan Akyüz hakkındaki mahkeme ka
rarının infazı ieabedecegıne karar verilmiştir, 

3 1 Mayıs 1940 

(Madde - 54). 

[53] - Hâkimler Kanamı : 2556. 3206. 3501, 3693. 38S5. 4169. 4439, 479 1, 

501 7. 5457. 

(Madde - 56). 

[541 - Bu madde h ü k m ü n ü n askerî adlî hâkimlerle Yargıtay savcı ve yardım
cılarına da şâmil o 111j olmadığı hakkındaki bir yorum isteğini H ü k ü m e t 
25.XII. 1942'cle geri alını îa . 

i Madde - 57). 

155J - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 1412. 
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H u k u k Muhakemeleri Lsıılii Kanunu 1086. 

(Madde - 581. 

|56] - Büyük Millet Meclisinin kuru luşundan beri Yüce Divan dört defa top
lanmıştır : 

1. Bahriye eski Bakanı İhsan Eryavıız için (Karar : 394), 

2. Ticaret eski Bakanı Alı Cenani için (Karar : 414), 

3. Bahriye eski Bakanı Mahmut Muhtar Katırcıoğhı için (Karar : 51 I) . 

4. G ü m r ü k ve Tekel eski Bakanı Suad Hayri Ürgüblü için (Karar : 1567). 

482 numaral ı Karar 

İngiltere'de kâin iTaynııs İyron VVorks) fabrikalarına sipariş olunan üç aded 
uskurlu vapur esmanına mahsuben esbak Bahriye Nazırı M a h m u t Muhtar Paşa 
ile Maliye Nazırı Nail Bey tarafından kefaletsiz olarak tediye ettirilen yirmi bin İn
giliz lirası meselesi. Seyrısefam İdaresinin 1330 senesi bütçesinin mülga Meclisi 
M e b u s a n d a hini müzakeresinde tetkik o lunmuş ve mesuliyeti tazminiyenin evve
lâ Mahmut Muhtar Paşava ve mütaakiben kefil sıfatiyle Hazineye bilizafe bonoya 
vaz'ı imza eden Maliye Nazırı merhum Nail Beyin terekesine vâzulyed bu lunan ve
resesine teveccüh etmekle olduğu anlaşı lmasına binaen Seyrisefain İdaresince 
İstanbul Üçüncü Hukuk Dairesi huzurunda Mahmut Muhtar Paşa aleyhine ika-
mei dâva edilmiş ise de gerek zamanı hâdisede mer'i Kanunu Esasi ve gerek Teş
kilâtı Esasiye Kanunu mucibince Heyeti Vükelânın memuriyetlerinden hariç ve 
sırf zatlarına ait deavinın mercii rüyeti mahakinıi adliye olup vezaifi memurele-
rinden mütevellit deavinuı niyeti mahkemenin vezaifinden hariç görülmesine bi
naen işbu dâva olunan luısusattan dolayı makamı aidine müracaatta muhtar ol
mak üzere dâvayı muhakemenin vazife noktasından reddine karar verilmiş ve 
Mahkemesi Temyizce de karar vâkıııı tasdik edildiği ve Seyrisefain İdaresince tas
hihi karar hakkında vaki ıtırazat da reddedilerek Mahkemei Temyizin evvelki 
noktai nazarında ısrar eylemekte bu lunmas ına nazaran hukuku şahsiyei Devlet 
noktasından tabrik edile -ek bu kabil dâvaların mercii rüyeti mülga Kanunu Esa
sinin 30 ve 31 inci ve Teşkilâtı Esasiye K a n u n u n u n 46 ve Dahilî Nizamnamenin 
169 uncu maddelerinde Divanı Âli olduğu tasrih ve tesbit edilmiş bu lunmas ına 
binaen tefsire mahal görülemediği Heyeti Umumiyenin otuz altıncı İnikadının bi
rinci celsesinde takarrür etmiştir. 16.11.1929 

(Madde - 6 1 ) . 

[57] - Dahilî Nizamnamenin 176 nci maddesiyle karşılaştırınız! 

(Madde - 67). 

158] -

929 - Devlet Demiryolları İstimlâk Kanunu 1607. 

1004 - Devletçe inşa edilecek limanlar için istimlâk edilecek gayrimenkula t 
ve ınevaddı inşaiye hak/unda Kamın. 
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3710 - Belediye İstimlak Kanunu 4633. 4857. 

3887 - ıMill'i Müdafaa ilıüyaçları için yapılacak istimlâkler hakkında Kanun . 

(Madde - 74). 

[59] - Toprak Kamımı -1753. 4760, 5618, 

O r m a n Kanunu 31 la. 3444, 4785, 4914, 5653, 5658. 

(Madde - 74). 

160] -

Olağanüstü haller şanlardır : 

A) Umumi veya kısım seferberlik; 

B) Devletin bir harbe girmesi ihtimali; 

C) Türkiye Cumhuriyetini de alâkalandıran yabancı devletler arasındaki harb 
hali (Kanun No. 3780-Mtdcie : II. 

- 4276 sayılı Kanuna gö re Olağünüstü Hallerin başlangıcı ve sonu. Bakanlar 
Kurulunca belirtilmeli v ı ilan edilmelidir. 

(Madde - 74). 

[ 6 1 ] - Kiracısını evinden çıkarmak maksadiyle eve girerek içerdeki eşyayı çı
karıp yerleşme fiilinin konut dokunulmazlığına ilişmek değil, kendiliğinden hak 
almak c ü r mü n ü teşkil edeceği hakkında bir Tevhidi İçtihat Kararı, 23 Temmuz 
1947 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

(Madde - 76). 

[62] - Basın Kanunu 5680. 

(Madde - 77). 

[63] - 29 Kânunusaıe I 938 tarih ve 3820 sayılı Resmî Gazetede çıkan Danış
tay kararı : 

Teşkilâtı Esasiye K a n u n u n u n 81 inci maddesinde mahremiyeti ihlâl oluna-
mıyacağı zikredilen muhaberat fertlerin h u k u k u n a ve muamelâtına taallûk eden 
mevada ve şunu buna i ta s ı caiz olmıyan şahsi hususata mütaallik olmak lâzım-
gelip yoksa asayiş ve inzibata mütaallik ve Hükümetin müdahalesini müstelzim 
fevkalâde ahvalde dairei aidesiııin keyfiyetten haberdar edilmesi icabedeceğiııe ve 
nitekim Ceza Kanununun 235 nci maddesinde memurlardan biri vazifesini yap
tığı s ırada memuriyetine mütaallik olarak takibat icrasını müstelzim bir cürnıe 
vâkıf o lup da ait olduğu daireyi haberdar etmekte ihmal ve terahi ederse bir se
ne müddetle memuriyetten mahrumiyetle beraber ağır cezayi nakdi ile cezalan
dırılacağı sarahaten mezkur olmasına ve telgraf muhabere memurları da alelıtlak 
memur sınıf ve idadına dâhil bulunmalarına göre bunların böyle bir emri kanu
ni ile mükellefiyetlerinde şek ve şüphe olmadığını ve bu baptaki (Dairei aidesiııi 
haberdar etmek) kaydı hiçbir vakit de telgraf muhaberatının mahremiyetini ihlâl 
suretinde telâkki edilemıyeceğinden bu nassı kanuni Teşkilâtı Esasiye Kanunu
na as la muhalif dıişmiyectıgi cihetle muhabere memurları suç delillerini havi oi-
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d u ğ u n a kanaat ettikleri telğrafnameleri müddeiumumiliğe ihbar ile mükellef ol
maları lâzımgeleceği ve -uc unsurlarının mevcudiyetinden şüphe edilen telgraf-
namelere gelince: Ceza Kamı minim tahmil ettiği mükellefiyet muhabere memur
larına teveccüh edeceği ve nil olduğu mercie haber vermek şeklinde tecelli eylive-
ceği cihetle muhabere memurlarının hâsıl edecekleri kanaate göre hareket etme
leri zaruri bulunduğu 6.1.1938 tarihinde ekseriyetle kabul edildi. 

(Madde - 81). 

[64] - 1 165 sayılı Kanır : 

Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesinde «Her mebus cetvelin dağıtıldığı gün
den baş uyarak bir ay içinde Arzuhal Encümeninin verdiği kararın Heyeti Umıı-
miyede tetkik ve m ü z a k resini istiyebilir. Bu halde encümen o arzuhal için maz
bata tanzim ve takdimine mecburdur» denilmekte olmasına göre herhangi bir hu
sus hakkında Arzuhal Encümeninin bir mazbata tanzim eylemesi diğer encü-
menlerdeki usule tâbi olmayıp ancak cetvel halinde mebus ve vekillere dağıtılan 
kararlara bir mebus tarafından itiraz edilmesine bağlı bir keyfiyettir. Binaena
leyh, kanuni müddet zarfında yapılan bu itiraza karşı mazbata tanzimi lâzım ve 
zaruridir. Bir devrenin hitamında veya intihabın tecdidi halinde sadece kamın 
teklif ve lâyihalarının hükümsüz kalacağı hakkındaki Dahilî Nizamnamenin 69 
uncu maddesinde şahsı hukuka dair sarahat bulunmaması bu maddenin mef
humu muhalifinden doyan ve Büyük Millet Meclisinin yirmi senelik teamülü ile 
katileşen bir kaide olma ,ına göre bu nevi mazbataların yeni devre içinde müza
kere edilmesi lâzımgelir 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 82 nci maddesine göre vatandaşların gerek şa
hıslarına ve gerek âmıınve mütaallik olan kavanin ve nizamata muhalif gördük
leri husus larda Büyük Millet Meclisine müracaat ve şikâyette bulunmalar ı Türk
lerin â m m e h u k u k u n a taalluk eden haklarından bulunmakla sırf şahsi hukuka 
mütaallik olarak tanzim kılınan bu mazbataları hükümden ıskat etmiyen teamü
lün Teşkilâtı Esasiyenin ruh ve prensibine de tamamiyle uygun olduğu meydan
dadır. Şu hale göre Arzu nal Encümeni kararına mebuslar tarafından yapılan iti
raz ancak mazbatanın tanzimine saik olup bu mazbata tanzim olunduktan son
ra Heyeti Umnmiyenin malı olacağı cihetle itiraz eden mebusun bu intihap dev
resinde mebus olup olmaması ve müzakerede hazır b u l u n u p bulunmamasın ın 
mazbatanın Heyeti U m u m iyede müzakeresine hiçbir suretle mâni teşkil etmiye-
ceğine karar verilmiştir. 

- Dahilî Nizamnamenin 50 ve 55 inci maddeleriyle karşılaştırınız! 

(Madde - 821. 

[65] - Örfi İdare Kanunu No. 3832. 

(Madde - 86). 

[66)] - Şehir ve kasana ilkokullarına devam yaşı. Kanun No. 5955. 

- Köy ilkokullarına devam yaşı. Kamın No. 5956. 
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(Madde - 87). 

(67| - Memurin Kanunu No. 788. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu No. 5434. 

Devıet Memurları Arlıklarının Tevhit ve Teadülüne dair Kanun No. 3656, 

459S. 

- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı K a n u n u n u n 39 uncu maddesinin [B] 
fıkrasının yorumlanmasına mahal olmadığına dair Karar No. 1728. 

I Madde - 93). 

(68] - 54 19 sayılı Kanunun I ve 2 nci maddeleri : 

Birinci madde - 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Mu hasebe i Umumiye 
K a n u n u n u n 4698 sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Bütçe yılı M a n ayının i nci gününden Şubat ayının sonuncu gününe kadar 

olan 12 aylık suredir. 

ikinci madde - Aynı kanunun değişik 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir : 

Bakanlıklardan her biri kendi bütçesini hazırlryarak Ağustos ayı sonuna ka
dar Maliye Bakanlığına gönderir. Maliye B a k a m da kendi Bakanlığının gider büt
çesiyle gelir bütçesini hazırlayıp ötekilerle birleştirerek Devletin bir yıllık genel 
bütçe tasarısını meydana getirir. Bu tasan Bakanlar Kurulunca incelenip onan
dıktan sonra en geç Atalık ayı başında Büyük MiJIet Meclisine sunulur, 

(Madde - 95). 

[69! - Divanı Muhasebat Kanunu 2514. 5999. 

Divanı Muhasebat Teşkilât Kanunu 3397. 

292 numaralı Karar 

Divanı Muhasebatın, lüzumunda, bir kanun tefsirini Meclis riyasetinden ta-
lebetmek hakkına malik olduğu Heyeti Umumiyenin yirmi ikinci içtimainin birin
ci celsesinde takarrür el mistir. 

6 Kânunusani 1927 

1206 numaralı Karaı : 

Divanı Muhasebatın iç aylık raporları üzerine Meclisçe verilebilecek kararlar, 
muayerı hâdiselerde mesiılıvet tâyinine ve yolsuzlukların izalesine mütedair ol
maktan başka bir mahiye! arz ederniyeceğinden, bu hâdiselere a ıaksur kalmak 
tabiidir. Şayet. Divanın teşrii murakabeyi temin ve teshil vazifesi haricindeki hak 
ve salâhiyetleri hududunu her hangi bir içtihatla aşarak bu raporlar da diğer g'ı'ı-
ııa mâruzâtı olmuş da bunlar hakkında Meclisçe kararlar ittihaz edilmiş ise. bun
ların maslahat üzerine ; mitte haz olması hasebiyle, ş ü m u l ü n ü n zati meseleye 
münhasır kalması z a r u r i o lduğuna karar verilmiştir. 
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3 Sonkânıın 1 94 1 

1 I I - T. D. 29.X1.193" S. 44:45 

I .XII. 1939 S. 3:9. 

fMadde - 100). 

[701 - Değişiklik tekiifi komisyon tarafından reddolunmuş ise. mazbatanın 
oya konulmasında saltçokluk yeter. 

Anayasa maddelerinin yorumu isteklerine gelince, b u n u n için, değişiklik yap
maktaki usullere uymak gerekmez. 

Nitekim I 1 1 numaralı yorum Hükümetin ve 87 numaralı yorum da Sayıştay 
Başkanlığının tezkereleri üzerine çıkarıldıkları gibi 5.XI.1340, 27.X1.1930, 
27.XI1.1940. 16.III.1942 22.VI.1950 ve 9.IV.1952 tarihlerinde milletvekilleri ta
rafından verilen tek imzalı takrirler ile de Anayasanın yorumlanması istenilmiş
tir. (13 Mayıs 1942'de Kütahya Milletvekili Recep Peker'in demeci ve Rize Millet
vekili Fuad Si lmen tarafından verilen önergenin reddi. . .) 

- 1284 sayılı Karara ela bakınız! 

- Dahilî Nizamnamenin 146 nci maddesiyle karşılaştırınız! 

- Müzakere nisabında üçte iki ekseriyete lüzum olmadığı hakkındaki görüş
melere bakınız! (T. D. 17.XII. 1952. Sayfa - 294:299). 

(Madde - 102). 

[71] - Dahilî Nizamnamenin 37 nci maddesiyle karşılaştırınız! 

(Madde - 103). 

2 - D A H İ L İ N İ Z A M N A M E (*) 

BİRİNCİ BAP 

Meclisin teşekkülü 

Madde 1. - İntiha]., devresinin ille içt imainin birinci inikadının ilk cel

sesinde, daimî reis intihap edil inceye kadar, azanın en yaşlısı muvakka

ten Heyet i Umumiyeye riyaset eder veyahut bir muvakkat reis int ihap 

olunur. 

(*) 11.4.1945'le yürürlüye konan TBMM İçtüzüğünün yerine 2 Mayıs 1927 tarihti 
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamnamesi"nin yürürlüğe konmasına da
ir Ankara Milletvekili ilamit Şevket İNCE'nin nizamname teklifi. Genel Kurulun 
12.2.1954 tarihli 42 ııei Birleşiminde görüşülerek kabul edilmiştir. 
Bu değişikliğe yöre: ? Mayıs 1927 tarihli TBMM Dahili Nizamnamesi 11 Nisan 
1945 tarihine kadar yapılan değişiklikleri ile birlikte yeniden yürürlüğe girmiş
tir. 
Ayni değişiklikte sözü edilen nizamnamenin 22. 23. 24 ve 85 inci maddeleri ye
niden günün gereksinimleri doğrultusunda değişmiş ve değişik maddeler Dahi
li Nizamnamedeki yenenin? konmuştur. (Tutanak D. C. 28/ ı . 8 42. S. 250-201. 
S. Sayısı : 173} (K.Ö.I 
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En geç dört âza muvakkaten kâtiplik makamında bulunurlar. 

Hangi mebusun en yaşlı ve hangilerinin en genç olduklarının evvel
den tetkiki hususu, vazifeleri yeni Riyaset Divanının intihabına kadar de
v a m edecek olan. İdare Amirler ine aittir. 

Devre , tecdidine karar veri lmediği halde, dört seneden ibaret olan in
tihap müddetidir. 

İçtima, her Teşrinisani iptidasından gelecek Teşrinievvel nihayetine 
kadar devam eden Meclis senesidir. 

İnikat. Heyeti Umu nüvenin muayyen günlerde vâki toplanışlarıdır. 

Celse, her inikadın leııeffüs tatiliyle inkıtaa ağrıyan kıs ımlarından 
her biridir. 

M A D D E 2 . - Muvakkat Riyaset Divanının teşekkülünden sonra Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 16 nci maddesi mucibince mebuslar intihap 
dairelerinin hece berileri sırasiyle tahlif olunurlar. 

Tahlif. Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki yemin metnini kürsü üzerinde 
yüksek sesle okumaktır . 

Sonradan Meclise iltihak eden mebuslar da ilk celsede bu rasimeyi ifa 
ederler [ 1 ] . 

M A D D E 3. - Tahlif merasimini mütaakıp Daimî Riyaset Divanı intiha
bı icra edilir. 

M A D D E 4. - Riyaset Divanının vazifesi bir İçtima senesi içindir. 

M A D D E 5. - (Muaddel : 27 Nisan 1933) - Riyaset Divanı : 

1. Reis [2 ] : 

2 . Üç Reisvekili: 

3. En az ikisi münavebe ile Heyeti Umumiyede bu lanmak üzere altı 

Kât ip: 

4. Üç İdare Âmir inden mürekkeptir [3 ] . 

M A D D E 6. - Riyaset Divanı, gizli rey ve mutlak ekseriyetle inti.lıabe-

dilir. 

Mutlak ekseriyet hâsıl olmadığı takdirde aynı usule tevfikan ikinci de
fa intihap icra edilir. 

Bundan da mutlak ekseriyet hâsıl olmazsa en ziyade izafi ekseriyet 
kazananlardan istenilen adedin iki misli ayrılarak bunlar hakkında 
üçüncü defa reye müıa raa t olunur. 
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Bunda izafi ekseriyi i kâfidir. 

Reylerde tesavi olu ısa k u r a y a müracaat edilir [41. 

M A D D E 7. - (Muftddı 1 . 1 3 Mart 1935) - Reis. Reisvekilleri . Kâtipler. 
İdare Âmirler i için ayrı ayrı reye müracaat olunur. 

Rey varakalarına Reis için bir. Reisvekilleri için üç, Kâtipler için altı. 
İdare Âmirler i için üç isim yazılır. 

M A D D E 8. - Daimi Riyaset Divanının intihabı akabinde Reis icumhu
run intihabına başlanır. 

Reis icumhur gizli rey ve mutlak ekseriyetle intihabedilir. 

Bu intihapta reylerin Tasnifi için kıır'a ile dokuz mebus tefrik ve rey
ler Heyeti Umumiye salonunda açıkça tasnif olunur. 

İntihabın neticesini Meclis Reisi Heyeti Umumiyeye bildirdikten son
ra Reis icumhur intihan olunca zatı hazır ise riyaset kürsüsüne işgale da
vet eder. 

Reisicumhur. Riyaset Kürsüsüne çıkıp Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
38 inci maddesi mucibince yüksek sesle yemin eder. 

Ondan sonra kürsüyü Meclis Reisine bırakır. 

O da inikada derh.il nihayet verir [5 ] . 

M A D D E 9. - İntihabı esnasında Reis icumhur hazır değilse. Meclis Re
isi intihabın neticesini Heyete ve intihap olunan zata bildirir. 

Reis icumhur geldikle yukarda zikredildiği veçhile yemin eder. 

M A D D E I 0. - Her içtima senesi iptidasında Daimî Reis intihap edilin
ceye kadar aynı içtima m sabık Reisvekil lerinden en yaşlısı muvakkaten 
Heyeti Umumiyeye riyaset eder. 

Bu takdirde sabık kâtipler, kâtiplik makamında muvakkaten bulu
nurlar. Muvakka t Rei .. yok lama yapar. 

Nisap varsa ve Reis icumhur o gün nutkunu irat edecekse kürsüyü iş
gal ile celseyi açar ve sene başı nutkunu irat eder. 

Ondan sonra riyaset kürsüsünü muvakkat reise bırakır. 

Bunu mütaakip d a i m i Riyaset Divanı intihabatına başlanır. 

MADDP2 1 I . - Reis icumhurun nutkunu Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
36 nci maddesinin son fıkrası mucibince Başvekil okuyacak ise hitabet 
kürsüsünden kıraat t der | 6 ) . 

M A D D E 12. - Merasimi mahsusa her içtimain bidayetinde ve Teşki
lâtı Esasiye Kanununun 25 nci maddesi mucibince intihabatla tecdidine 
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karar veri lmesi üzerine Teşrinisaninin ilk gününden evvel vukubulan 
fevkalâde içtimaların bidayetinde icra olunur. 

İKİNCİ BAP 
İntihap mazbataları 

[Bu baba ait olan i 3 2 1 nci maddeler, Umumi Heyetin 1 1 .III. 1 954 ta
rihli 64 ııcıı İnikadın, la kabul olunan Nizamname teklifi ile meriyetten 
kaldırılmıştır] 

Ü Ç Ü N C Ü BAP 
Encümenler ve parti grupları 

M A D D E 22 . - (Muaddel : 7 Nisan 1927. 10 Sonteşrin 1932. 13 Mart 
1935, 16 Temmuz 19 İ 2 15 Mayıs 1946. 18 Haziran 1947 ve 12 Şubat 
1954) - Her İçtimain başlangıcında, vazifeleri ertesi içtimaa kadar d e v a m 
etmek ve âzası Umum Heyetçe izafi reyle intihap o lunmak üzere. 20 en
cümen kurulur. 

Siyasi partilerin, yalnız mebuslarından kurulan ve Büyük Millet Mec
lisi içinde onun çalışmaları ile alâkalı faaliyette bulunan Meclis grupları 
vardır. 

Meclis vazifeleri ih mütenazır encümenler : 

1. Arzuhal Encunan i (25 caza. iki muvazzaf kâtip); 

2 . Divanı Muhasebat Encümeni (20 âza. bir muvazzaf kâtip): 

3. Meclis Hesaplaı unu Tetkiki Encümeni (10 âza. bir muvazzaf kâtip); 

4. Meclis Kütüphanesi Encümeni (5 âza. bunlardan birini Riyaset Di
vanı, İdare Âmirleri a: asından ayırır. Bu encümene Kütüphane Müdürü 
kâtiplik eder); 

5. Teşkilâtı Esasiye Encümeni (20 âza. bir muvazzaf kâtip): 

Dahilî Nizamname isleri bu encümene havale olunur. 

Bütün Hükümet hizmetleri ile mütenazır encümen : 

6. Bütçe Encümeni (35 âza. bir kalem müdürü ile muavini , bir baş
kâtip, muavini ve bir memur) 

Bu encümen kendine bir de Reisvekili intihabeder. 

U m u m i bütçe ma.:balasının yazı lması ve müdafaası ile mükel le f bir 
mazbata muharrir inden başka bu encümen bir veya muhtel i f dairelerin 
bütçe mazbatasını yazmak ve müdafaa etmekle mükel lef hususi mazba
ta muharrirleri dahi iı ıfihabedebilir. 

Vekâletlerle mütenazır encümenler : (Alfabe sırasiyle) ; 

7. Adl iye Encümeni (25 âza, bir muvazzaf kâtip); 
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8. Çal ışma Encümeni (15 âza. bir muvazzaf kâtip): 

9. Dâhil iye Encümeni (30 âza, bir muvazzaf kâtip); 

Bu encümen lüzum görüldükçe bir reisvekili intihabeder. 

10. Gümrük ve İnhisarlar Encümeni (20 âza. bir muvazzaf kâtip): 

1.). Hariciye Encümeni (20 âza, bir muvazzaf kâtip); 

12. İktisat Encümeni (30 âza, bir muvazzaf kât ip): 

13. Maar i f Encümeni 120 âza. bir muvazzaf kâtip); 

14. Mal iye Encümeni (20 âza, bir muvazzaf kâtip): 

15. Millî Müdafaa Encümeni (25 âza, bir muvazzaf kâtip); 

16. Münakalâ t Encümeni (20 âza, bir muvazzaf kâtip); 

17. Nafıa Encümeni (20 âza, bir muvazzaf kâtip): 

18. Sıhhat ve içtimai Muavenet Encümeni (20 âza, bir muvazzaf kâ
tip): 

19. Ticaret Encümeni (20 âza. bir muvazzaf kâtip): 

20 . Ziraat Encümeni (25 âza. bir muvazzaf kâtip); 

İcabında encümenlerin âzası U m u m i Heyetçe daha çok veya daha az 
adedde seçilir [7]. 

Yukardaki encümenler le karşı lanmıyan dairelerle alâkalı lâyiha ve 
teklifler, malî işlerden iseler. Bütçe ve Maliye encümenler inde , bundan 
başka bütün lâyiha V teklifler, Dahiliye Encümeninde görüşülür. 

M A D D E 23. - (Muaddel : 15 Ağustos 1945. 18 Haziran 1947 ve 12 
Şubat 1954) - Devrenin ilk içt imaında encümen intihaplarına yard ımı ol
mak üzere, mebusların, hal tercümesi kâğıtlarından anlaşılan, ihtisas ve 
mesleklerini gösterir bir cetvel Riyasetçe tabettirilip azaya dağıtılır ve ilân 
tahtasına asılır. 

Encümenlere nam :et gös terme işi, partilerin Meclis gruplarınca yapı
lır. Hazır lanan namze; cetvelleri her grupun İdare Heyeti Reisl iğince Mec
lis Riyaset ine sunulu; 

Müstaki l mebuslar kendi namzetl iklerini koyabilirler. 

Nazmet ler i gösteren cetveller. Meclis Riyaset ince birleştirilerek tabet
tirilip azaya dağıtılır Ve ilân tahtasına asılır. 

U m u m i Heyette enenmen intihapları, bu cetvellerin dağıt ı lmasından 
ancak dört gün sonra baslar. 

Encümenler , devrenin diğer içtimaları başında içtimaların birinci ini
kadından sonra gelen ilk inikadın yapıldığı gün intihap edilir. 
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M A D D E 24. - ( M u a d d e l : 18 Haziran 1947 ve 12 Şubat 1954) - Bir en
cümende gizli celse akdini alâkalı vekil, yahut encümen azasının üçte bi
ri istiyebilir. 

Gizli celsede encümen âzasından ve vekillerden başkası bulunamaz. 

Gizli celse akdi müzakerenin sır olarak muhafazasına söz veri lmek 
demektir . 

Parti gruplarının gizli celselerinde de bu hüküm tatbik olunur. 

M A D D E 25. - Heyeti Umumiye lüzum görürse encümen âzalarının 
adedini muvakkaten artırabilir [8] ve muhtelit veyahut muvakka t encü
menler teşkil eder [9 | . 

Bu kabîl encümenler kendilerine muhavvel işin intacına kadar vazi
felerine devam ederleı İ D İ . 

Muhtel i t Encümenlere numara sırasında mukaddem olan encümenin 
reisi riyaset ve mazbata muharriri mazbata muharrirl iği eder. 

M A D D E 26. - Her encümen, kendine gizli reyle bir reis. bir mazbata 
muharrir i ve bir kâtip inlihabeder. 

Bir encümende muayyen bir madde için, lüzum görülürse, hususi bir 
mazbata muharriri intihap olunur. 

Muvazza f kâtipler birden ziyade encümene kâtiplik edebilirler. 

Keyfiyetin takdiri Meclis Riyasetine aittir. 

Encümen reisinin mazaret veyahut gaybubet inde mazbata muharrir i 
ona vekâlet eder veyahut ayrıca bir reisvekili intihap olunur. 

M A D D E 27. - Bir encümen, kendisine muhavvel lâyiha veya teklifin 
diğer bir encümene ait okluğu mütalâasında bulunursa, esbabı mucibe 
serdederek o encümene havalesini talebetmek hakkını haizdir. 

M A D D E 28. - Bir encümen kendisine muhavvel lâyiha veya teklif ve
yahut alelıtlak bir mesele hakkında mazbatası sonra y ine kendi tarafın
dan yazı lmak üzere iptida diğer bir encümenin mütalâasını almaya lü
zum görürse lâyiha veya teklifin o encümene havalesini istiyebilir [11] . 

Kezalik bir encümen diğer bir encümene muhavvel bir lâyiha veya 
teklif veyahut alelıtlak bir mesele hakkında mütalâasını beyan e tmek 
üzere o lâyiha veya teklifin kendisine havalesini istiyebilir [12] . 

Bu gibi ahvalde alakadar olan her iki encümen müttefik iseler Mecl is 
Reisi icabını icra ederek ertesi celsede bundan Heyeti Umt ımiyeye ma İti
mat verir. 

Şayet iki encümei; atasında ihtilâf çıkarsa keyfiyet Reis tarafından 
Heyeti U m um iyeye tebliğ olunarak mesele orada müzakere ile halledilir. 
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Mütalâası sorulan t-;m. ıınıen mazbatası, diğer mazbatalar gibi basılır 
ve azaya dağıtılır. 

M A D D E 29. - Em inilenler kendilerine mulıavvel işlerin tetkikından 
başka hiçbir işle meşgul olamazlar [13] . 

M A D D E 30. - En< uuıenler Meclis binalarında ve kendilerine tahsis 
edilen odalarda topla::ular. 

M A D D E 31 . - Em ünıen ruznameleri encümenler tarafından tanzim 
ve bir gün evvel bütün vekillere ve mebuslara ilân olunur. 

Bununla beraber müstacel bir iş çıkarsa Meclis Reisi veyahut encü
men reisi azayı husus; vasıtalarla da toplıyabilirler. 

M A D D E 32. - Aza ' lan en az üçte biri hazır bulunmadıkça encümen
ler inikat edemez ve r ye müracaat o lunamaz. 

M A D D E 33. - Müstaceliyeti Heyeti Urnumiyede kararlaştırılan mad
delerden başka muhuvvıT işlerin müzakeres ine ancak kırk sekiz saat 
sonra başlanır. 

Heyeti Umumiyed müzakere olunan bir kanunun enenmene iade 
o lunmuş bir veyahut .laha ziyade maddesinin müzakeresi bundan müs
tesnadır. 

Mul ıavvel evrak enenmen âzasından beşi tarafından istendiği takdir
de veyahut reisin tensibi üzerine encümence bastırılır. 

M A D D E 34. - Her oneümenin müzakereler i hulasaten zapteclihr. 

Şu kadar ki. encümen karar verirse harfiyen zabıt da tutulabilir. 

Azanın isimleri zat ut ceridesinde tasrih olunur. Bu zaptı âza imzalar 

Encümen mazbatalarını reis. mazbata muharriri ve kâtipten maada 
müzakerede hazır bulunmuş âza da imzalar. 

Encümenler mazbatalarını Meclis Riyasetine verirler. 

Riyaset bu mazbataları derhal bastırıp azaya dağıttırır. 

Bu suretle basılıp dagıri lmıyan mazbatalar Heyeti Urnumiyede müza
kere o lunamaz 114]. 

Heyeti Umumiye, mazbataların, Resmî Gazete ile neşrine de karar ve
rebilir. 

Encümen mazbataları Riyasete veri ldikçe r e sen zabıt ceridesine ve 
ruznameye geçer ve levhaya talik olunur. 

Bu bapta âza tarafından itiraz vukubulursa bunun sair müzakere 
edilecek maddelere tercilıan Heyetî Urnumiyede halli lâzımdır, 
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Kendisinin muhali : kaldığı, mazbatada musarrah bulunmadıkça, ta
rafından imzalanmış !>ir mazbata aleyhinde encümen âzasından bir söz 
sövl iyemez ve mazbata muharririnden istizahatta bulunamaz. 

M A D D E 35. - Bir iâylha veya teklifi. Heyeti Umıtmiyede , başlıca ait 
o lduğu encümen müdafaa eder. 

Diğer bir veya daha ziyade encümende aynı lâyiha veya teklif hakkın
da müzakere geçmiş v>' mazbata tanzim kılınmış ise o encümenler yalnız 
kendilerine ait olan madde veya kısımları müdafaa ederler. 

M A D D E 36. - Encümenlere muhavvel bir lâyiha veya teklif, havalesi 

gününden nihayet bir buçuk ay içinde Heyeti Umumiyeye gönder i lmek 

lâzımgelir. 

Eger encümen bu müddette müzakereyi net icelendiremezse esbabı 

ınııcibesini Heyeti Umumiyeye bildirir. 

Aksi takdirde mezkûr lâyiha veya teklifin doğrudan doğruya ruzna-

ıneye al ınmasını Hüktırnet [15] veya sahipleri is temek hakkını haizdirler 

[16] . 

Bir encümen tarafından diğerine muhavvel mesele, on gün zarfında 

başarı lmak ve kabil olamazsa esbabı mucibesi bildiri lmek muktazidir 

[17] . 

M A D D E 37. - Encümenler, kendilerine muhavvel lâyiha veya teklifle
rin ilk önce Teşkilâtı Esasiye Kanununun metin ve ruhuna mugayir olup 
olmadığını tetkik etmekle mükelleftirler [18] . 

Bir lâyiha veya teklifi Teşkilâtı Esasiye Kanununa mugayir gördükle
ri takdirde esbabı mm ibesini tasrih ile maddelerin müzakeres ine geçme-
yip reddederler. 

M A D D E 38. - Encümenler , bütün vekâletlerle, doğrudan doğruya mu

habere edebilirler. 

M A D D E 39. - Bir mebus ikiden ziyade Daimî Encümene âza o lamaz. 

Bütçe Eneiıuıelıirn mensup olanlar diğer bir encümene intihabedile-

mezler [19] . 

Divanı Riyaset âzası encümenlere intihabedilemezler. 

M A D D E 40. - Em Çimenler, vekilleri ve mutahass ıs lan davet e tmek 

salâhiyetini haizdirler ,'20|. 

Davet edilen vekil bulunamıyacağı takdirde namına söz söyiiyecek 
memurin rüesasmdan birini bulundurur. 
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Bir kanun teklifinin sahipleri tekliflerinin tetkikına memur olan en
cümende hazır bulunurlar ve fikirlerini beyan e tmek isterlerse mütalâ
alarının dinlenmesi zaruridir. 

Tekl i f sahibi mevcut değilse davet edilir. 

Gelmediğ i takdirdt encümen işi intaçla keyfiyeti mazbatasına derec

eler. 

M A D D E 41 . - Her mebus mensup olmadığı bir encümenin vesa ikma 
ıttıla kesp ve celse gizli değilse müzakereler ine iştirak edebilir. 

Şu kadar ki orada rey veremez. 

Bir encümen, âzasından olmryan mebusların mütalâasına müracaat 

edebilir. 

M A D D E 42. - Bir intihap devresi içinde sabık bir encümenin tanzim 
ettiği mazbatayı , tekahbul eden yeni encümen müdafaa eder. 

M A D D E 43. - Encümenler Meclisin tatili esnasında Heyet i U m u m i y e 
karariyle muayyen işlerin müzakeresi için toplanabilirler. 

M A D D E 44. - Mazbalası müzakere olunan bir encümenin âzası veya
hut encümen namına müdafaayı salâhiyettar mazbata muharrir i veya bir 
âza encümenlere tahsis olunan masanın başmda bulunurlar. 

Nisap bulunmadığı takdirde, encümen namına söz söyliyeıı zat yalnız 
maddenin encümene iadesini teklif edebilir. 

M A D D E 45. - Mazeretsiz veya haber ve rmeden mü tevali dört inikatta 
hazır bulunmıyan encümen âzası encümence istifa etmiş addolunabil ir
ler. 

Bu takdirde yenik ri intihabedihnek üzere keyfiyet Meclis Riyasetine 
bildirilir [ 2 1 . 221. 

M A D D E 46. - Bir encümende söz kesilir, şahsiyatla uğraşılır ve inti
zamı bozacak nümayişlerde bulunulursa encümen reisi icabında celseyi 
tatil eder ve keyfiyeti Meclis Riyasetine bildirir. 

Meclis Reisi bu gibi intizamı tozan hareketlerinden dolayı hakkında 
ş ikâyet vukubulaı ı mebusa ihtar cezası verir. 

M A D D E 47. - Encümenler in gördükleri işler hakkında senede en az 
iki defa Kâtibi Umumilik tarafından bir rapor tanzim ve Meclis Riyaseti
ne takdim olunur. 

Riyasetçe bu r a p o r l a r bastırılarak mebuslara dağıtılır ve Resmî Gaze
te ile de neşrolunur. 
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M A D D E 48. - Encümenler in evrak ve vesaikiyle zabıtları ait oldukla
rı lâyiha ve teklifler i i - M U Umumiyenin kararma iktiran ettikten sonra 
Meclisin Evrak Hazinesinde saklanır. 

M A D D E 49. - Divanı Muhasebat Encümeni . Muhasebe i Katiye Kanu
nu lâyihasiyie dairelerin sarfiyat ve taahhüdatı hakkında her üç ayda bir 
Divanı Muhasebat tarafından tanzim olunacak raporları tetkik eder [23|. 

Tetkikatının netle* sini gösteren mazbata basılarak mebuslara dağıtı

lır. 

Bu mazbatalar Heyeti LJmuıniyece müzakere ile karara raptedilir 124]. 

M A D D E 50. - Meclis Reisi. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 82 nci mad
desi mucibince Türk Erin gerek şahıslarına, gerek â m m e y e mütaallik 
olarak kanunlara ve nizamnamelere muhal i f gördükleri hususlarla bir 
hakkın ihkak edilmemesi veyahut ihmal edilmesi üzerine gönderi len ar
zuhalleri ve bu mahi\- rn- telgrafnameleri üzerine bir numara koydurup 
hususi bir deftere kaydettirdikten sonra gecikt irmeksizin Arzuha l Encü
menine havale eder. 

Bununla beraber diğer bir encümende tetkik olunmakta bulunan bir 
teklife mütaallik arzuhaller Reis tarafından doğrudan doğruya o encüme
ne havale olunur. 

Arzuhal Encümeni de böyle bir havaleyi icra edebilir. Arzuhal sahibi
ne bir i lmühaber verilir |25] , 

M A D D E 51. - Meclise verilecek arzuhaller sahibinin imzasiyle m ( im
za o lmak, şöhretiyle oturduğu yer gösterilmek ve birkaç imzayı muhtevi 
iseler içlerinden en az birinin oturduğu yer tasrih edi lmek icabeder. 

M A D D E 52. - Arzuhallerin bir mebus vasıtasiyle takdimi de caizdir. 

Bu takdirde o mebus kendi vasıtasiyle verildiğini şerh ile arzuhalin 

altına imzasını kor. 

M A D D E 53. - Encümen : 

1. Bidayeteıı Hükümete . Şûrayı Devlete, [26] mahkemelere ve Divanı 
Muhasebata verilmeleri iktiza eden arzuhalleri ait o lduğu makamlara 
tevdi [27]: 

2. Gerek resen icranın son kararma itiraz ve şikâyeti mutazammın 
evrakı ve gerek ait olduğu makamlardan verilen cevapları ruznamesine 
ithal [28]: 

3. Arzuhalin bir encümene havalesi lâzımgeldikte bu muameleyi ifa: 

4. Tâyini muamek ve mahal olmıyaıı arzuhalleri intaceder [29]. 
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M A D D E 54. - Af veya mücazatm tahtifi müstediyatı mahkûmla r ve 
yahut bunların akraba veya ehibbası tarafından takdim olunabilir. 

Bunla rm müzakeres inde Adliye Vekilinin veyahut göndereceği devair 
rüesasından birinin huzuru şarttır. 

Müstediyat nazara şayan görülürse arzuhal bir inha kararma mermi-
tan Adl iye Encümenine gonderiliı-. 

Bu encümen icabederse bir kanun teklifi ile keyfiyeti Heyeti Umumi 
yeye arz eder [30| . 

M A D D E 55. - Teşkilatı Esasiye Kanununun 82 nci maddesinin son 
fıkrası mucibince, şahsa taallûk eden hususlarda her arzuhalin neticesi 
hakkında sahibine tahriri cevap veri lmesi mecburidir. 

M A D D E 56. - M e. lise takdim edilen arzuhaller hakkında her hafta 
encümence arzuhallerin numarasını, sahip veya sahiplerinin isim, şöh
ret, oturdukları yer vı arzuhallerinin hulâsasını ve bu bapta ittihaz olu
nan karar ile esbabı ımıctbesini mübeyyin bir cetvel tanzim olunarak ba
sılır ve bütün vekiller ' ' ve mebuslara dağıtılır. 

M A D D E 57. - Heı mebus cetvelin dağıtı lması gününden başlıyarak 
bir ay içinde Arzuhal Kın umeninin bir arzuhal hakkında verdiği karar ne 
olursa olsun bunun Heyeti Urnumiyede tetkik ve müzakeresini istiyebilir 
[31] . 

Bu halele enenmen, o arzuhal için bir mazbata tanzim ve takdimine 
mecburdur [32] . 

Bu müddet geçtikten sonra encümen kararları katiyet kesbeder [33] . 

M A D D E 58. - Heyeti Umumiyenin müzakeres ine arzolunan arzuhal
ler hakkında icabederse ait o lduğu vekil veya göndereceği memur dinlen
dikten sonra reye müracaat olunur [34] . 

M A D D E 59. - Vekiller kendilerine gönderi len arzuhallerle arzuhaller 
üzerine encümence ittihaz o lunup tebliğ edilen mukarrerat hakkında ic
ra ettikleri takibatı ve kendilerince müttehaz kararları, nihayet iki ayda 
encümene bildirirler. 

M A D D E 60. - Meclis I lesaplarının Tetkiki Encümeni . Heyeti Umumi-
yece kabul edilen Meclis Bütçesiyle merbutu olan bütçelerin tatbikatına 
nezaret eder. 

Encümen tetkikatıııın neticesini Heyet i Umumiyeye bildirir [35] . 

M A D D E 6 1 . - Bulun ita amirleri encümen canibinden murak ıp inti-
habedilen bir âza tarafından sarftan evvel vize edilir; edi lmedikçe muha
sebe hiçbir gûna tediy uta bulunamaz. 
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M A D D E 62. - İclaıo amirleri tarafından tutulan eşya ve mevcut def
terleri encümene ar2 .»İnnur. 

Encümen, mevcıu eşyayı bizzat teftiş ve defterleri tetkik ederek rapo
runu Heyeti Umumiyi \ e verir [361. 

M A D D E 63. - Enenmen, her senenin sonunda geçen sene bütçesinin 
kati hesabını Heyeti l ımuniyeye arz eder [37] , 

M A D D E 64. - M e c l i s inikat halinde iken encümen heyeti meemünşiy
le, değil iken murakıp inı i l ıabolunan âza. gününü ve saatini bi ldirmeden 
muhasebe ve vezneyi teftiş eder. 

Teftişin neticesi fiilini bir zabıt varakasiyle tesbit olunur. 

Bu teftiş senede a;ti defadan az olamaz. 

Bu sırada bütün muamelât durdurulur. 

İcabında neticeden Heyeti Umumiyeye haber verilir. 

M A D D E 6 5 . - Enenmen âzasından murakıp olan zat tatil zamanların

da Devlet makarnada bulunur [38]. 

D Ö R D Ü N C Ü BAP 
Kanun lâyihaları ve teklifleri, esbabı 

mucibe mazbataları 

M A D D E 66. - Hükümet tarafından Meclise takdim olunan kanun lâ
yihaları bütün vekillerin imzalarını muhtevi olmak lâzımdır. 

Her kanun lâyihası kanunun icrasına memur olacak vekiller tarafın
dan tanzim ettirilen bir veya mütaaddit esbabı mucibe mazbatas iyle bir
likte Meclis Riyasetim gönderilir veya verilir. 

Bu mazbatada iptida lâyihanın heyeti umumiyesi , sonra maddeleri 
hakkında malûmat verilir 

Esbabı mucibe mazbatasında ilga veya ilâvesi istenilen ahkâmın ne
lerden ibaret olduğu ve neden değiştiri lmelerine veya ilâvelerine lüzum 
görüldüğü tasrih edi lmek meşruttur. 

Mazbata lar sarih ve müdellel vesikaları, icabmda ihsai malûmat ı ih
tiva e tmek lâzımdır. 

Bu şekilde olmıyan mazbatalar ikmalleri z ımnında ait olduğu encü
men tarafından gösterilecek lüzum üzerine Riyaset canibiden Hükümete 
iade olunur. 

Reis, gelen lâyihaları ait oldukları encümenlere re'sen havale ve key
fiyeti zabıt ceridesine ve levhayı derceder [39]. 

Bu havaleye bir m e b u s itiraz e tmek isterse celse başında söz alır. 
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M A D D E 67. - Mebuslar tarafından verilen kanun teklifleri bir veya 
daha ziyade imzayı ihtiva edebilir 140]. 

Kanun teklifleri dahi. yukarıki maddede tarif edildiği vecih üzere ya
zılmış bir esbabı mucibe- mazbatasiyle birlikte Riyasete gönderi l i r veya 
verilir. 

Şeraitini cami olmıyan teklifleri, ait oldukları encümenler , sahipleri
ne ikmal et t irmek hakkını haizdirler. 

Kanun teklifleri dahi kanun lâyihaları gibi Reis tarafından encümen
lere re*sen havale edilir. 

Bu havalelere vuku bulacak itirazlar da diğer madde ahkâmı vecih 
üzere dermeyan edilmek lâzımdır. 

M A D D E 68 . - (Muaddel : 21 Mayıs 1932) - Hükümet veya teklif sahi
bi verilen kanun lâyiha ve tekliflerini ruznameye al ınmadan evvel Heyeti 
U m u m i y e y e malûmat vermek şartiyle geri alabilir. 

Şu kadar ki, bu lâyiha veya kanun tekliflerini diğer bir mebus veya
hut ait olduğu encümen üzerlerine alırlarsa müzakereye devam olunur 
[411. 

Bu lâyiha veya tekliller ruznameye alınmışlarsa geri a l ınmalar ı için 
Heyeti Umumiyenin karar vermesi lâznndır. 

M A D D E 69. - Gerek intihabatın tecdidine karar veri lmesi, gerek İnti
hap devresinin sonuna gelmesi sebebiyle Meclisin yeniden intihabı halin
de sabık Meclis tarafından henüz kabul edi lmemiş veyahut yalnız birin
ci müzakeresi icra edilmiş olan veya reye konup da ekseriyete iktiran et
mediği için ikinci defa reye konması lâzmıgelen bütün kanun lâyiha ve 
teklifleri yeni Meclis k in hükümsüzdür [421. 

Bu gibi vesaik Hükümet in , yeni encümenler in veyahut on mebusun 
talebi üzerine Riyaset tarafından encümenlere verilir. 

Encümenle r bu vesaiki aynen veya tadilen kabul edebilirler. 

BEŞİNCİ BAP 
Müstacel iyet ve takdimen müzakere 

M A D D E 70. - Bir kanun lâyihası veya teklifi hakkında ya takdim edi
lirken, yahut birinci müzakeresinden evvel Hükümet , teklif sahibi veya 
ait o lduğu encümen müstacel iyet kararı istiyebilir. 

Bir lâyiha veya teklifin yalnız bir defa müzakeres iyle iktifa edilmesi 
için Meclisin kabul edeceği esaslı bir sebep o lmadıkça müstaceliyet ka
rarı ver i lmez. 
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Müstacel iyet kararım istiyenler icabında; o kararın geri a l ınmasını ta-
lebedebilirler. 

M A D D E 7 1 . - Müstaceliyet kararının talebi yukar ıdaki maddede 
münder iç şartları muhtevi ve tahriri o lmak lâzımdır. 

Müstacel iyet teklifi reis tarafından reye konarak müzakeres iz işari 
reyle kabul veyahut reddedilir. 

M A D D E 72. - Müstaceliyetine karar verilen lâyiha veya teklifler yal
nız bir defa müzakere olunur. 

M A D D E 73. - Müstaceliyet kararının ittihazını mütaakıp Hükümet 
veya encümen tarafından tahriren vukubulan bir ta lep üzerine Mecl is , 
isterse o lâyiha veya teklifin sair işlere takdimen müzakeres ine karar ve
rebilir. 

M A D D E 74. - Bir kamın lâyihası veya teklifinin ruznamede bulunan 
sair maddelere takdimen müzakeresi istendikte bunun esbabı mucibesi 
de rmeyan edi lmek lâzımdır. 

T a k d i m müzakereyi yalnız Hükümet veya bir encümen talebedebilir . 

Bu talep, tahrirî o lmak şarttır. 

M A D D E 75. - Bir kanun lâyihası veya teklifinin yalnız hemen veya
hut takdimen müzakt resi hakkında ittihaz olunan karar, müstacel iyet 
kararı sayılmaz; binaenaleyh iki defa müzakere o lunmak icabeder. 

M A D D E 76. - Bir kanun lâyihası veya teklifinin beş günden evvel 
ikinci defa müzakere "di lmesini esbabı mucibe serdiyle ancak Hükümet 
veyahut ait olduğu encümen tahriren teklif edebilir [43] . 

M A D D E 77. - Heyeti Umumiyece reddolunan lâyiha ve teklifler aynı 
içtima senesinde bir daha Meclise takdim olunamaz. 

A L T I N C I BAP 
Ruzname 

M A D D E 78. - Ruzname şu suretle tanzim olunur : 

1. Riyaset Divanının 1 Ieyeti Umumiyeye mâruzât ı ; 

2 . Sualler ve istihzahlar: 

3. Tercihan müzakeresi kararlaşan maddeler; 

4. Haklarında müstacel iyet kararı verilen maddeler; 

5. İki defa müzakereye tâbi olan maddeler. 

3. 4 ve 5 inci fıkralardaki maddeler encümenlerden Riyasete gelmele
ri sırasiyle müzakereye konur. 
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Şu kadar ki. Meclis bu bapta ayrıca bir karar da ittihaz edebilir. 

Ruzname. bir grin evvel Başvekâlete ve bütün vekâlet lere tebliğ olu

nur. 

M A D D E 79. - Tebrik, teşekkür, takdir, temenni gibi hususları muh
tevi arizalar ve telgraf nameler levhaya talik ve harfiyen veyahut hulasa
ten veya sadece zikre'i ij mı ek suretiyle zabıt ceridesine geçer. 

Bunlara Riyaset Divanı münasip görürse Meclis namına cevap verir. 

Reis , bu evraktan Meclise arzmı tensibettiklerini inikadın başında kâ

tiplerden birine okutur. 

Y E D İ N C İ BAP 
İnikatlar 

M A D D E 80. - Hilâfına Meclisin kararı olmadıkça, yahut re'sen veya 
H ü k ü m e t canibinden yine Riyaset vasıtasiyle davet vuku bulmadıkça He
yeti Umumiye , tatile müsadif olmadığı halde Cumartesi , Pazartesi . Per
şembe günleri inikadı der. (*) 

M A D D E 81 . - Reis. saatinde Meclisi açar ve müzakerelerin sonunda 

k a p a r [ 4 4 ] 

Mere t tep olan azanın yarısından bir ziyadesi hazır bulunmadıkça 
müzakereye başlanamaz 

Nisap hususunda Rhase t Divanınca tereddüt hâsıl olur. yahut aza
dan beşi şifahen veya tahriren nisap bulunmadığını beyan ederlerse yok
lama yapılır. 

Nisap yoksa Reis müzakereye başlanarmyaeağını söyliyerek veya bi-
lâhara nisap hâsıl olacağı muhtemel ise inikadı bir saat sonraya talik 
ederek Meclisi kapar. 

Meclis o gün açı lamadığı takdirde, ertesi inikat için muayyen olan 
günde yine o ruzname ile toplanır. 

M A D D E 82. - Yoklama. Divan kâtiplerinden birinin esami defterini 
yüksek sesle okuması ve âzanm (burada) demeleri suretiyle icra olunur. 

M A D D E 83. - Bir mebusun ruzname haricinde bir ifadesi olursa key
fiyeti Reis takdir eder-k ona söz verir [45] 

M A D D E 84. - Hiçbir mebus ismini kaydet t i rmeden, yahut inikat es
nasında Reisten müsaade almadan söz söyl iyemez. 

Söz, kürsüden söylenir ve Heyet i Umumiyeye hitabedilir. 
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Bir mebusun pek kısa bir mülâhazası olursa Reis ona bulunduğu 
yerden söz söylemeye izin verir. 

Bu takdirde, o mel H I S Reise hitabeden 

Ruznamede buluı ımıyaıı maddeler hakkında kâtipler söz kaydede
mezler. 

M A D D E 85. - (Muaddel : 18 Haziran 1947 ve 12 Şubat 1954) - Söz. 
talep ve kayıt sırasına göre verilir. 

Eleyet isterse, müzakere olunan meselelerin lehinde, a leyhinde, hak
kında, münavebe ile soz söylemek takarrür eder. 

Reis söz alanların isimlerini sırası ile Heyete bildirir. 

Encümen veya parti « rupu namına söz istediklerinde, encümen reisi 
veya mazbata muharrirleri ile grup reisi veya sözcüleri sıraya bağlı değil
dirler. 

Son söz mebuslarındır [46] 

M A D D E 86. - Bir mebus aldığı söz sırasını bir arkadaşına verebilir. 

Sözünü arkadaşın.ı bırakan mebus , onun nöbetinde söz söylemek 

hakkını haizdir. 

M A D D E 87. - Heı müzakerenin başından sonuna kadar Hükümet 
namına mütalâa beyan etmek üzere Başvekil veyahut o nama uıütalâat 
serdine mezun bir vekil veya birinci sınıf devair rüesasından biri bulu
nur. 

Bundan başka bir vekâlete ait bir lâyiha veya teklifin müzakeresi sı
rasında o vekilin veyahut o nama gelen birinci sınıf devair rüesasından 
birinin Mecl is te huzuru meşruttur [47] 

Bulunmazlarsa müzakere bir defaya mahsus o lmak üzere gelecek ini
kada talik olunur. 

Vekiller veyahut Hükümet namına gönderi len birinci derece devair 
rüesası [48] encümen reis ve mazbata muharrir ler inden evvel ve sıraya 
tâbi olmaksızın söz is ('ivebilirler. 

M A D D E 88. - Tahriri bir nutkun kürsü üzer inden okunması veyahut 
kâtibe okutturulması .ai/.dir. 

Fakat okuma mücideii y i rmi dakikayı geçemez. 

M A D D E 89. - Müzakereye mahal olmadığı , ruznameye veyahut bu ni
zamname ahkâmına riayete davet, takdim ve tehir teklifleri asıl mesele
ye takaddüm eder. 

Böyle bir teklif vukulmlursa ancak lehte ve aleyhte ikişer mebus -on 
beşer dakikadan fazla sürmemek üzere- söz söyliyebilirler. 
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Net icede reye müracaat lâzımgelirse mesele işari reyle halledilir. 

M A D D E 90. - Reis meseleler müzakere edilir ve reye konurken leh ve 

aleyhte asla reyini izhar ermez. 

Yalnız meseleler reye kondukta reyini verir. 

Bir müzakereye karışmak isterse reislik mevküni diğer bir reise bıra
karak hitabet kürsüsüne iner ve ancak müzakerede bulunan madde ve
ya mesele reye iktiran ettikten sonra tekrar mevki ine çıkar. 

Fakat bu n izamnamenin tatbiki dolayısiyle söz söylerse yukardaki 

fıkra ahkâmı cereyan etmez. 

Söz istiyen kâtipler de bu usule tabidirler. 

M A D D E 91. - Heyeti Umumlyede söz kesmek, şahsiyatla uğraşmak 
ve intizamı bozacak nümayişlerde bulunmak katiyen yasaktır. 

M A D D E 92. - Söz söyliyen mebusun sözü ancak kendisini bu nizam
nameye riayete ve sadede davet eden Reis tarafından kesilebilir. 

İki defa sadede davetten sonra yine ondan hariç söz söylemeye devam 
ederse kendisinin o madde hakkında aynı inikatta söz söylemekten 
memnuiye t i Reis tarafından Heyete teklif olunur. 

Heyet , müzakeresi/ , isari reyle karar verir [49] 

M A D D E 93. - Bir mebus Heyeti Umumiyede galiz ve müstehcen söz
ler istimal ederse Reis derhal o mebusu lisan nezahatine davet eder. 

Bir mebus bu gibi elfazı muhtevi bir takriri Riyaset Makamına verir
se Reis o takriri tashih edi lmek üzere iade eder. 

M A D D E 94. - Heyeti Umumiye müzakereler i gürültüyü muc ip olup 
da Reis bunu yat ış t ı rmaya muvaffak o lamazsa ayağa kalkar. 

Eğer gürültü yine devanı ederse celseyi tatil edeceğini söyler. 

Yine intizamın iadesi kabil olmazsa bir saat müddet le umumi müza
kereyi tatil eder [50]. 

Bir saat geçince celseyi açar. 

Fakat gürültü yeniden başlarsa celseye hi tam verip inikadı başka bir 
güne bırakır. 

M A D D E 95. - Zatı hakkında taarruz vâki olan veyahut ileriye sürdü
ğü mütalâa hilâfında Kendisine bir fikir isnat olunan mebus her zaman 
söz istemek hakkını haizdir. 

Bu halde o mebus ne münasebet le söz söylemeye mecburiyet hisset
tiğini beyan ve keyfiyeti reis takdir eder [51]. 
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Reis buna mahal o: madiğ im bildirip mebus da bunda israr ederse he
yet müzakeresiz işari reyle bu bapta bir karar verir. 

M A D D E 96. - Teşkilâtı Esasiye Kanununun 20 nci maddesinin ikin
ci fıkrası mucibince mühim bir maddeden dolayı Mecl is müzakere ler in in 
gizli tutulmasını vekihcr veyahut on beş mebus tahriren teklif edebilirler. 

Böyle bir teklif vukuunda içtima salonu samilerclen ve icabında me
mur ve müstahdemlerden tahliye olunarak gizli celse teklif eden veya 
edenlerin esbabı mucibeleri dinledikten sonra teklifin kabul veya reddi 
için müzakeresiz işari reve müracaat olunur. 

Gizli müzakere icrasını istiyenlerin isimleri zabıt ceridesinde ve ica
bında Resmî Gazetede tasrih olunur. 

Müzakerenin gizli icrasına lüzum gösteren mesele hal o lunduktan 
sonra açık müzakereye geçilmesi Reis tarafından heyete teklif o lunup bir 
karar ittihaz edilir. 

M A D D E 97. - Gizli celsenin zaptını divan kâtipleri tutarlar. 

Fakat Meclis karar verirse muvazzaf kâtipler de tahlif o lunduktan 
sonra bu vazifeyi göre bilirler. 

Âza bu zabıtları görmek hakkını haizdirler. 

M A D D E 98. - Bu zabıtların tevhidinden sonra gizli bir celse akdedile
rek sabık zabıt hulâsası okunur. Zabıt hulâsasının okunmasın ı ınüta-
akıp bu hulâsa ve zabıt ceridesi bir zarfa konarak Meclis te hazır bulu
nan Reis ve Divan Kâtipleri tarafından filhal mumla mühürlenerek Mec
lis Evrak Hazinesine t-vdi olunur. 

Gizli zabıtlar en az on sene geçmeden veya Meclis kararı o lmadan 
neşredi lemez [52]. 

SEKİZİNCİ BAP 
Kanunların müzakeresi [53] 

M A D D E 99. - Kamın lâyiha veya teklifleri ancak iki müzakereden 
sonra katî surette kabul edilmiş olur [54]. 

M A D D E 100. - İki defa müzakere hakkındaki şerait Varidat ve Masa-
rifat Bütçesiyle Hesabı Kafi Kanununa, munzam ve fevkalâde tahsisat ve 
bütçe fasıllarında münakale taleplerini muhtevi kanun lâyihalarına şâ
mil değildir. 

Bunlar hakkında bir müzakere kâfidir [55]. 

M A D D E 101. - Hilâfına Heyeti Umumiyenin kararı o lmadıkça hiçbir 
kamın lâyihası veya teklifi bastırılıp azaya dağıtı ldıktan en az kırk sekiz 
saat geçmeden müzakere edilemez |56]. 
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M A D D E 1.02. - Bir kanunun müzakeresine başlandıkta Reis. esbabı 
mucibe mazbatalariyle maddeler heyeti umumiyesinin okunmas ına lü
zum o lup olmadığını Heyete sorar. 

Buna lüzum görüldü ide aynen okunur. 

M A D D E 103. - Lâyiha veya teklifin müzakereye baş lanmasında Reis . 
heyeti umumiye hakkında mütalâa beyan etmek istiyenlere söz verir. 

Mevzuu müzakere lehinde, a leyhinde ve hakkında söz ist iyenlerden 
en az ikişer mebus iradı kelâm etmeden müzakerenin kifayeti reye kona
maza. 

M A D D E 104. - Müzakerenin kifayeti aleyhinde söz istiyenler bulu
nursa içlerinden yalnız birine ruhsat verilir. 

Ondan sonra işari reye müracaat olunur [57] . 

M A D D E 105. - Hecel i Umumiye müzakeresi bittikten sonra maddele
re geçilmesi reye konur [58] . 

Reye iktiran e t m e s e layiha veya teklifin reddedilmiş o lduğunu Reis 
tebliğ eder [59] . 

M A D D E 106. - İkinci müzakere birinci müzakereden ancak beş gün 
geçtikten sonra ruznurneye alınır [60] . 

M A D D E 107. - İkinci müzakerede lâyiha ve teklifin heyeti umu m iye
si hakkında müzakeb cereyan etmez. 

Bu müzakerede ancak tadil teklifleri üzerinde müzakere cereyan eder 
[61] . 

M A D D E 108. - Müzakere edilen bir madde mütaaaddit mesele veya 
fıkralardan mürekkep ise bunların birbirinden tefrikiyle ayrı ayrı reye 
konmalar ı teklif olundukta ınuktazası ifa olunur. 

M A D D E 109. - Layiha veya teklifin katiyen kabulü reye konmadan 
evvel , ibare ve üslûp, yahut tertip ve tensik itibariyle noksan veya iltibas 
o lduğu âza veya ene r im TI tarafından dermeyan olunursa metin, ait ol
duğu encümene gider. 

Edilen tashihlerin reye: iktiran etmesi lâzımdır. 

M A D D E 110. - Lâyiha veya teklifin maddeleri üzerinde müzakere bit
tikten sonra heyeti umumiyes i hakkında lehte ve aleyhte söz söylemek 
istiyenlerden yalnız birer mebusa ruhsat verilir [62] . 

M A D D E 1 1 i . - Bii' kanunun veya bütçenin müzakeres i sırasında her 
mebus Hüküme te veyahut mazbata muharrir ine istediği sualleri sorabi
lir. 
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Sualler, sözler bitt ikten sonra, sıra ile sorulur 163]. 

M A D D E 112. - Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 nci maddes i muci
bince tasdikleri Meclisin müsaadesine mütevakkıf bulunan Devletlerle 
münaki t muahede ve mukavelelerin tasdiki talebini m u t a z a m m m kanun 
lâyihaları Meclise takdim edildikte o muahede ve mukavelenin ihtiva et
tiği maddeler reye konamaz ve metinleri hakkında tadilât teklif edi lemez. 

Birinci müzakere sırasında maddeler hakkında vukubulacak itiraz lâ
yihanın encümene iadesini istemek suretinde olur. 

Bu itiraz, müzake eden sonra nazarı mütalâaya alındığı takdirde en
cümene havale olunu i 

Encümen, tetkik edilmek için kendisine muhavvel tekliflerin heyeti 
mecmuas ı hakkında bir mazbata tanzim eder. 

Bu mazbata bastırılıp azaya dağıtılır. 

Encümen, mazbatasında lâyihanın kabul, tehir veya reddine karar 
verir. 

Tehir kararı, şu esbabı mucibeyi ihtiva eder : 

"Meclîs , muahede (veya mukavele) nin filan ve filan maddeleri (Tehiri 
mucip maddeler ramamiyle yazı lmalıdır) hakkında Hükümet in nazarı 
dikkatini celbederek tasdiki için muktazi müsaadesini tehir eder» . 

Bu muahede ve mukaveleler hakkında müstacel iyet kararı veri lmiş 
ise encümen, tadil tekliflerine dair olan mazbatasını itiraza uğraınıyan 
maddelerin müzakeresi akabinde Heyet i Umumiyeye takdim eder. 

M A D D E 113. - Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabulüne muallâk 
olarak Hükümetçe ak i ed i l en mukavelelerle bunların tasdiki talebini mu 
tazammın kanun lâyihaları hakkında dahi geçen maddedeki usule riayet 
olunur. 

M A D D E 114. - Teşkilâtı Esasiye Kanununun 35 nci maddesinin ikin
ci fıkrası mucibince Reis icumhurun ilânını muvafık görmey ip esbabı nnı-
cibesiyle birlikte bir daha müzakere edilmek üzere on gün zarfında Mec
lise iade ettiği bir kanun. Heyeti Umumiyeye haber verildikten sonra, ait 
o lduğu encümene h a v i l e olunur. 

Encümen, Reis icumhurun iade esbabı mucibesini de mütalâa ettik
ten sonra o kanunun müzakeresini iade ve neticesinde mazbatasını He
yeti U m u m i y e y e takdim eder. 

îade olunan bir kanun, reye iktiran etmemiş lâalettayin bir kamın lâ
yihası veya teklifi gibi Heyeti Umumiyede yeniden müzakere ve intaç edi
lir. 
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Hakkında vak t iyk gerek müstacel iyet kararı veri lmiş olsun veya ol
masın iade olunan bir kanun yalnız bir defa müzakere edilir. 

M A D D E 115. - Bir nutkun talik ve ilânı teklifi ancak onun zabıt ceri-
desiyle neşrinden ve o nutkun taallûk ettiği madde kabule iktiran ettik
ten sonra reye konabilir [64] . 

D O K U Z U N C U B A P 
Tadi lnameler 

M A D D E 1 16. - Bu encümene muhavvel kanun lâyiha veya teklifi 
hakkında bir veya biı kaç mebus tadilât teklif e tmek isterlerse bir taclil-
name tanzim ederek Reise takdim ederler [65] . 

Tadi lnamelerde bunların kanunun hangi maddesine veyahut bütçe
nin hangi faslına ait bulunduğu tasrih edilmelidir. 

Bu tadilnameler encümen mazbatas ının zeylinde sahiplerinin esbabı 
mucibeyi havi muhtıraları ile birlikte bastırılarak haklarında encümence 
ittihaz edilen kararlar ile esbabı beyan edilir. 

Lâyihanın Heyeti L mumiyede müzakeresi esnasında o tadilâtın sıra
sı geldikte sahibi esbabı mucibesini tafsil edip mevcut azadan terviç ve 
teyideden bulunursa müzakereye konur. 

A k s i takdirde müzakeres inden vazgeçilir. 

M A D D E 1 17. - Kanun lâyihası veya teklifinin birinci müzakeresi bit
tikten sonra arz olunan yeni tadilnameler o lâyihanın te tkikma m e m u r 
e n c ü m e n e veri lmek lazımdır. 

M A D D E 118. - Birim i ve ikinci müzakerenin cereyanı sırasında tak
dim o lunan tadilnamc lerııı ait o lduğu encümene havalesini mazbata mu
harriri talebederse bu havale mecburidir. 

M A D D E 1 19. - Birinci ve ikinci müzakerenin cereyanı sırasında tak
dim olunan tadilnameleriu encümene havalesi encümen tarafından is
tenmediği halde tadilâtın esbabı mucibesi sahipleri tarafından nıücmeleiT 
beyan olunur. 

İkinci müzakere sırasında buna yalnız encümen cevap verebilir [66] . 

Bunun üzerine tadil namenin nazarı mütalâaya alınıp a l ınmamasına 
Heyetçe karar verilir. 

Nazar ı mütalâaya alınırsa encümene havale olunur [67] . 

Encümen isterse lilhal kabul eder. 

M A D D E 120. - Tadilât teklif edenler, tadilnameleriu havale o lunduğu 
encümende fikirlerini beyan e tmek isterlerse mütalâalarının d inlenmesi 
zaruridir. 

http://tadiln.amei.erin
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M A D D E 121. - İkinci müzakerede encümene iade olunan maddeler 
hakkında sair mebuslar tarafından da encümene tadil teklifleri verilebi
lir. 

M A D D E 122. - Tadi lnameler asıl maddeden evvel reye konur. 

M A D D E 123. - M u n z a m maddeler teklifi için de tadi lnameler hakkın
daki usul tatbik olunur. 

O N U N C U BAP 
Kanunların tefsiri [68] 

M A D D E 124. - Biı kanunun tefsiri lâzım geldikte, tefsir talebini havi 
esbabı mucibeli tezkere veyahut takrir o kanunu bidayeten müzakere et
miş olan encümen veya encümenlere havale olunur [69] . 

Şayet o kanunu, hususi bir encümen tetkik etmiş ise vekâlet ler le mü
tenazır encümenlerden âza al ınmak suretiyle on beş kişiden mürekkep 
muvakka t bir encümen teşkil olunur. 

Encümen mazbatası Heyeti Umtımiyeye arz edilerek tefsiri mutazam-
mııı fıkra müzakere eciilij. 

Asıl kanunun kabulü için ne gibi usul ve ekseriyet nisabı lâzım ise 
tefsir fıkrası da aynı usul ve nisaba tâbidir [70] . 

Tefsiri mutazammıı ı fıkralar yalnız bir defa reye konmakla iktifa edi
lir. 

M A D D E 125. - Tefsiri mutazammın talepler ve mazbatalar encümen 
ve Heyeti Umumiyece tercihan müzakere olunur. 

O N BİRİNCİ BAP 
Bütçe müzakerat ı [71 ] 

M A D D E 126. - Bun • Encümeninin tetkik edeceği işler şunlardır : 

1. Meclis ve merbutatı bütçesiyle munzam tahsisatı hakkındaki ka
nun lâyihaları: 

2 . Muvazenei Umumiye Kanunu; 

3. M u n z a m tahsisat, fevkalâde tahsisat ve fasıllar arasında münaka
le talebini havi kanun lâyihaları; 

4. Devlet varidatının veyahut masarifatınm artırı lmasını veya eksiltU-
mesini intacedecek her nevi kanun lâyiha ve teklifleri; 

5. Muvazenei U m u m i y e kanunlarına ve 4 ncü fıkradaki kanunlara 
mütaallik bütün tefsir taleplerinin tetkiki [72] . 

M A D D E 127. - Muvazenei Umumiye Kanununa taallûk edip masari
fin artırı lmasını veya varidatın eksiltilmesini mucip olacak tadihıame ve-
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ya munzam maddeler ancak alâkadar bütçeye ait mazbatanın dağıtılma
sını takibeclen yedi gını i 73] zarfında teklif edilebilir. 

U m u m i ve zati maaşlar, tahsisat, gündelik ve harcırahların artırılma
sına, memur iye t ihdasına veya bunların mer'i kanunlarla muayyen olan 
hudutları haricinde tevsiine dair mebuslar tarafından tadi lname veya 
bütçeye m u n z a m madde teklif edi lemez [74] . 

Her iki fıkradaki luıkümler bilâvasıta vergiler kanunlarına, tahsisat 
itasını tazanımun eden kanunlara da şâmildir. 

Bu maddede miiıı lerıe takyidat Hükümet veya Bütçe Encümeni ta
rafından kabul edilen veya elli imzayı havi olan tekliflere şâmil değildir. 
Bu tekliller EJütçe Em umenine havale olunur [751. 

M A D D E 128. - Muvazenei U m u m i y e Kanuniyle bilâvasıta vergiler ka
nunlarına ve tahsisat iktiza ettiren kanunlara, varidat veya masarife ta
allûk etmiyen hüküm i er elercedilemez. 

Bu kanunların müzakeresi sırasında vukubulacak teklifler ancak 
mevcut maddelere dopı udan doğruya taallûk etmek şartiyle reye konabi
lir. 

M A D D E 129. - Muvazene i U m u m i y e Kanununa merbut cetveller hak
kında Maliye Vekiliyk ait olduğu vekil veya göndereceği birinci sınıf de
vair rüesasından biri nazır olduğu halde, fasıl fasıl müzakere ve rey is
tihsal olunur. 

M A D D E 130. - Muvazenei Umumiye Kanununa veyahut merbutat ına 
hükmü bir seneden fazla zamana şâmil olan maddeler dercedi lemez. 

O N İKİNCİ BAP 
Reylerin istihsali 

M A D D E 131. - Müzakereye arzolunan meseleler hakkında Meclis te 
üç suretle rey verilir. 

1. İşari rey (El kaldırmak veyahut ayağa kalkmaktır) ; 

2. Açık rey (Üzerinde mebusların isimleri yazılı varakaların kutuya 
atı lması veyahut» talep vukuunda kabul, ret, isti ı ıkâf kelimelerinin telâf
fuz edi lmesidir) ; 

3. Gizli rey (İşaretsin yuvarlakların kutuya at ı lmasıdır) . 

M A D D E 132. - Mı .zekere sırasında bu n izamname ahkâmına tevfikı 
harekete daveti mutazamımn meselelerle mebuslardan birinin söz söyle
mekten men' ine, takbihine veyahut muvakkaten Meclisten çıkarı lmasına 
dair hususlarda işari reye müracaat olunur. 
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Bu n izamname mncil ince açık veyahut gizli reye müracaat zaruri oL 
mıyan bütün hususlaıclrı işari rey istimal olunur. 

İşari rey istimali halinde evvelâ lehte, sonra aleyhte bulunanların re
y ine müracaat edilir. Ondan sonra netice Reis taralından Heyete bildiri
lir. 

M A D D E 133. - İcra Vekillerinden biri hakkında şikâyete ve mebuslar
dan birinin ithamına ait tekliflerin kabulü mevcut âzanm iıçte iki ekse
riyetinin husulüne mütevakkıftır. 

M A D D E 134. - İşari reyleri Reisle kâtipler müttefıkan saymak ve tak
dir e tmekle mükelleftirler. 

Binaenaleyh el kaldırmak suretiyle rey istihsalinin neticesinde ittifak 
edemezler veyahut ekseriyetin husulünde şüpheye düşerler veya azadan 
beşi ayağa kalkıp bunu isterlerse [76] ayağa kalkmak usulüne müracaat 
edilir. 

Bunda da ittifak edemezler veyahut y ine şüpheleri baki kalırsa açık' 
reye müracaat olunuı 

Hiçbir mebus rey istihsal olunurken söz söyl iyemez. 

M A D D E 135. - Muvazenei Umumiye kanunu lâyihasiyle vergi ihdas 
veya ilgasına veyahut vergilerin artırılmasına veya eksil t i lmesin? ve mu
ahede ve mukave le le ım lasdikma mütaallik kanun lâyihaları hakkında 
doğrudan doğruya açık reye müracaat olunur [77) . 

M A D D E 136. - İsmi reye müracaat zaruri olmıyan sair hususlarda 
açık rey verilmesi talebe, mütevakkıftır. Açık rey bir meselenin ilk reye 
konmasında on beş m e b u s tarafından tahriren talep olunabilir [78 | . 

Mesele reye konurl.cn Reis ve kâtiplerce şüphe hâsıl olursa yalnız beş 
mebus şifahen açık rey talep edebilirler. 

Açık rey istiyenlerirı isimleri Resmî Gazete ile ilân olunur (79] . 

M A D D E 137. - Açık rey şu suretle istihsal olunur : 

İptida, mebusların davetine mahsus çıngırak üç dakika müddet le ça
lınır. 

Her mebusun üzerinde, ismi yazılı beyaz, kırmızı ve yeşil renkli, rey 
varakaları bulunur. 

Beyaz varaka kabulü, kırmızı reddi, yeşil istinkâfı mutazaınmındır 
[80] . 

Reye başlanmadan evvel Reis, reylerin neyi t azammun edeceğini kı
saca söyliyebilir. 
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Reye müracaattan evvel mebuslar reylerinin gayet veciz bir surette 
esbabı mucibelerini k «irs tiden söylemek isterlerse. Reis lehte ve aleyhte 
yalnız birer zata ruhsal verebilir. 

Sonra kâtiplerden niri mebusların intihap dairelerine göre hece harf
leri tertibi üzere isinıf riııi okumaya başlar. 

Hangi harften başlanacağı Reis tarafından çekilen kur'a ile taayyün 
eder. 

İsmi okunan mebus hitabet kürsüsü üzerine konmuş kutuya rey va
rakasını bizzat atar. 

Bütün isimlerin okunmasını mütaakıp kıraat esnasında rey ve rme
miş olanların isimleri bir daha okunur. 

Bu sırada Meclise gelmiş olanlar varsa rey vermeye davet edilirler. 

Yahut : 

İsmi okunan mebuslar ayağa kalkarak (Kabul) , (Ret) , (İstinkâf) keli
meler inden birini telâffuz ile reylerini bildirirler. 

Bu rey kâtipler tarafından kaydedilir ve zapta geçer. 

Reyler toplanınca Reis muamelenin bittiğini söyler. 

Bundan sonra rey veri lemez. 

Rey kutularını kâtipler açıp herbirinin içinde bulunan varakaları sa
yarlar. 

Müstenkiflerin adı ali rey üzerinde tesir icra etmez. 

Karar, yalnız lehi; ve aleyhte bulunanlaruı miktarına göre taayyün, 
eder. 

Müstenkifleri II Vcl İ'.ı K( ilan sadece nisaba dâhil olur. 

Kâtiplerin istihsal ettikleri netice her halde o celsede tafsilâtiyle (Yani 
mevcut azanın adedi, nisap olup olmadığı , lehte, aleyhte bulunanlarla 
müstenkiflerin miktarı v iptal edilmiş varakalar varsa bunların adediy-
le iptallerinin sebebi 'ası ili o lunmak suretiyle) Reis tarafından Mecl ise 
bildirilir. 

İptal o lunmuş varakalar, müstenkif reyi addedilerek ancak nisaba it
hal edilir. 

M A D D E 138. - Açık reyin tatbik olunabileceği hususlarda azadan, on 
beşi gizli rey usulünün tatbikini isterlerse bunun icrası Heyetçe müzake-
resiz ekseriyetle karara mütevakkıftır. 

Gizli rey istiyeıılerın isimleri zabıt ceridesi ve icabederse Resmi Gaze
te ile ilân olunur. 
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M A D D E 139. - Gizli rey, açık rey gibi istihsal olunur. 

Yalnız bu şıkta mebuslar. Reisin solundaki kâtipten biri beyaz, öteki 
kırmızı iki yuvarlak alırlar. 

Bunlardan beyazı K a b u l , kırmızısı da redde işarettir. 

Mebuslar , bunlardan birini arzularına göre k ü r s ü üzerindeki rey ku
tusuna, ötekini de tatbik kutusuna atarlar. 

Her iki yuvarlak t.abik kutusuna atılmış ise istüıkâf mânasını ifade 

eder. 

Kâtipler, rey kutusunda bulunan yuvarlakları bir tepsiye döküp be
yazlarla kırmızıları ayırırlar ve açıkça sayarlar. 

Tatbik kutusundaki yuvarlaklar da murakabe için sayılır. 

Ondan sonra Reis neticeyi Heyete bildirir. 

M A D D E 140. - Binme madde, lâyiha veya teklif hakkında açık rey is
tihsali taadehidederse varakaların muhtel if kutulara aynı zamanda atıl
ması suretiyle icra olunabilir. 

M A D D E 141. - i t i r a z v u k u bulmadığı takdirde, hademe tarafından ku
tuların dolaştırı lması sureliyle de açık rey istihsal olunabilir. 

M A D D E 142. - Bir maddenin açık reye konulması celse sonuna bıra
kılabilir. 

M A D D E 143. - Heyeti Umumiye ve encümenlerde icra edilecek inti
haplar şu şekilde olur : 

Kürsüye, reye malı sı ıs olmak üzere bir kutu konur. 

H e r mebus hece harfleri sırasiyle ismi okundukça kürsüye gelerek 
tensibettiği zat veya zatların isimlerini havi varakayı kutuya atar. 

Reisin çekeceği kura ile taayyün eden üç mebus tarafmdciıı bu rey 
varakaları tasnif o lunu r 

Musanniflerin tanzim edecekleri mufassal yani azanın miktarını, ni
sap o lup olmadığını [ S i l . Rey varakalarının adedini, müstenkifleri , iptal 
o lunmuş varakaları ve bunların niçin iptal edildiklerini ve rey alan zatla
rın isimleriyle aldıkları reyler miktarını gösterir) mazbata Reis tarafından 
o k u n m a k suretiyle intihabın neticesi Heyete bildirilir [82] . 

M A D D E I 44. - Butun müzakereler, üçte iki ekseriyet meşrut o lmıyan 

hususlarda, hazır bulunan azanın mutlak ekseriyetiyle kararlaşır. 

Reylerde tesavi olursa Reisinki iki sayılır. 

Huzuru muktazi .izanın mevcudiyetini Reis ve kâtipler müşahede 
ederler. 
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Bir mesele reye kon urken mecut âzanm adedini tahkik hususunda 
Reis ve kâtipler ittihadeclemezlerse yok lama yapılır. 

Nisap bulunmadığından rey istihsali mümkün olamazsa müzakere 
edilen maddenin karan ertesi celseye bırakılarak ikinci defa reye müra
caat o lunacağı ruznameye geçirilir. 

İkinci defa rey verenlerin adedi ne olursa olsun netice muteberdir . 

M A D D E 145. - Hcveti Urnumiyede her madde kabul veyahut reddo-
lundukça kararın neti esi Reis tarafından yalnız «kabul olundu- veyahut 
«Reddedi ld i» diye H e y iç bildirilmek lâzımgetir. 

M A D D E 146. - Teşkilâtı Esasiye Kanununun 102 nci maddesi muci
bince mezkûr kanunun tadili icabettikçe teklifin Meclis müret tep azası
nın en az üçte biri tarafından imza edilmesi meşruttur. 

Tadilât , mürettep âza adedinin üçte iki ekseriyetiyle kabul olunur 
[83] . 

O N Ü Ç Ü N C Ü BAP 

Zabıtlar [84] 

M A D D E 147. - Mecliste iki zabıt tutulur : 

1. Harfiyen z a b ı t - H u zabıt, zabıt ceridesiyle ve icabında Resmî Gaze
te ile ilân olunur [85] . 

Bu zaptın, itiraz vukuunda nıtıterizin ilk celsede söz alması veya Ri
yasete göndeceği bir . a r a k a n ı n gelecek zabıt ceridesinin sonuna aynen 
derci suretiyle tashihi lâzımdır. 

2. - Zabıt hulâsası -Bu hulâsa, gelecek inikat günü zabıt ceridesine 
derç ve levhaya talik '.Tunur. 

Bu zabıt hulâsasına aza tarafından itiraz varit olursa harfiyen zapta 
müracaatla tashih ve a suretle bir daha neşir ve talik olunur. 

Zabıt hulâsasını Reis ve inikatta bulunmuş olan iki kâtip mizalar. 

M A D D E 148. - Biı içtimain son inikadının zabıt hulâsası kâtipler ta
rafından fılhal tanzim ile o inikadın sonunda okunur. 

Tashihi, kıraati mıı taakıp olmak lâzımgeiir. 

Son inikadın harfiyen zaptının tashihi mebuslar tarafından veri lecek 
varakanın ilk intişar edecek Resmî Gazete ile ilânı suretiyle olur. 

ON D Ö R D Ü N C Ü BAP 
Sual 

M A D D E 149. - H< r mebus Hükümet namına Başvekile [86] veyahut 
vekillere şifahi veya tahriri sualler sorabilir. 



DÖNEMİN s |Y \SÎ YAPISI VE BAŞLICA ET KİNLİKI .ER 

M A D D E 150. - Sual. sarili ve muayyen maddeler hakkında malûmat 
is temekten ibarettir [871. 

M A D D E 151. - Cevabı gerek tahriren, gerek şifahen istenilsin sual 
mutlaka tahriren vuku bu hır. 

Sual takrirleri. Riyasete verilir. 

Reis bu takrirleri, verilir ver i lmez zabıt ceridesine geçirir ve bir tezke
re ile ait olduğu vekile bildirir. 

M A D D E 152. - Suale tahriri cevap istenmiş ise. gelecek cevap , sual
le birlikte, aynen zabıt ceridesinin sonuna dercedilir. 

Suale şifahi cevap islenmiş ise. Riyaset tezkeresinin vusulünden ni
hayet iki inikat sonra vekil ona Meclis kürsüsünden cevap verir [88] . 

Reis . cevaptan evvel suali kâtiplerden birine okutur. 

M A D D E 153. - Vekil, sorulan suale umumi menfaat mülâhazasına 
mebni veyahut mııktazi malûmatın elde edilmesi için cevabı muayyen bir 
müddet gecikt ireceğim -sual tahrirî ise tahriren, şifahi ise kürsüden- be
yan eder. 

Vekil, umumi menfaat mülhahazasına mebni isterse, suale gizli cel
sede cevap verebilir. 

Vekil , sorulan suale gününden evvel de cevap vermek hakkını haiz
dir. 

M A D D E 154. - Suali soran [89] cevap gününde hazır bulunmazsa 
keyfiyet bir defaya m a h s u s olmak üzere gelecek inikada talik olunur. 

Ondan sonra sakıt ölme 

Fakat suali soran islerse bir diğer takrirle yalnız bir defa daha aynı 
suali tekrar edebilir. 

M A D D E 155. - Mesul vekilin cevabım mütaakıp yalnız suali soran 
mebus mütalâa beyan etmek hakkını haizdir [90] . 

Ancak bu mütalâa on beş dakikadan fazla süremez. 

M A D D E 156. - Bütçe heyeti umumiyesinin müzakeres i sırasında ve
yahut bir vekâletin bütçesi müzakere olunurken bir mebus sualler hak
kındaki usule tâbi olmaksızın ona dair istediği sualleri vekilden sorabilir 
ve lüzum gördüğü izahatı talebeder [91]. 

O N BEŞİNCİ BAP 
İstizah 

M A D D E 157. - Bir maddenin Başvekilden veya vekil lerden istizah 
olunmasını mebuslardan biri teklif ederse, istizah edi lecek madde tasrih 
[92] edi lmek suretiyle Reise bir takrir veri lmek lâzmıgelir. 
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Bu takrir, Heyeti l.'.nu un iyede okunduktan sonra kabul veya reddi 
hakkında müzakeresi; isari reye müracaat olunur. 

Kendis inden istizah vı ıkubulacak vekilin o gün Meclise gelmesi veya 
maiyet indeki memurin ı uesasasından birini göndermesi için istizah olu
nacak maddenin tasrihiyle reis tarafından o vekile dave tname yazılır. 

M A D D E 158. - Takrir sahibi. Heyeti Umumiyece istizahın günü tâyin 
edi l inceye kadar takririni geri alabilir. 

Eğer gün tâyin edilmişse bu takririn geri al ınması Heyeti Umumiye -
nüı müzakeresiz işari reyle karar vermes ine men uttur. 

M A D D E 159. - Sahibi tarafından geri a lman bir istizah takririni diğer 
mebus takabbül edebilir 

M A D D E 160. - Davet olunan vekil muayyen günde bizzat, yahut ma
iyetindeki devair rüesasından biri vasıtasiyle Heyeti U m u m i y e d e izahal 
verir. 

Ondan sonra teklifin sahibi, veyahut sahipleri mütaaddit ise ilk im
zası olan mebus önce vesair mebuslar onu mütaakıp leh ve aleyhte söz 
söyleyebilirler. 

M A D D E 161. - Vekil tarafından veri len izahat ve mebuslar canibin
den mukabeleten vuku bulan ifadelerden sonra hiçbir takrir ver i lmezse 
Reis ruznameye geçer 

M A D D E 162. - İstizahın kifayeti ile ruznameye geçi lmesi hakkındaki 
takrirler diğerlerine takdimen reye konur. 

M A D D E 163. - Eğer sadece ruznameye geçilmesi kabul o lunmazsa 
esbabı mucibeli takriı lere sıra gelir. 

Bunların bir encümene havaleleri kararlaştırı lmazsa iptida Hüküme
tin tercih ettiği takrir açık reye konur. 

M A D D E 164. - Esbabı mucibeli bir takrire bir fıkra ilâvesi hakkında 
vâki olacak teklifin mutlaka takririn reye konmasından evvel tanzim ve 
Heyeti Umumiyeye ana lâzımdır. 

M A D D E 165. - Enenmene muhavvel takrirler hakkındaki encümen 
mazbatalar ı müstacel mevat usulüne tevfikan müzakere edilir. 

Encümen mazba tan reddolunduğu takdirde esbabı mucibeli takrirler 
Riyasete takdimleri sıı asiyle okunarak reye iktiran eder. 

M A D D E 166. - Bir istizaha, icra edileceği gün üzerinden üç inikat 
geçtikten veyahut müzakeresine başlandıktan sonra diğer bir istizah zam 
ve ilhak edi lemez. 
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Bütçe müzakeresine hiçbir istizah zam ve ilhak o lunamaz. 

M A D D E 167. - Biı istizaha diğerleri inzimam ederse her istizah tak
ririnde ilk imzası olan veyahut o bulunmadığı takdirde imza edenlerden 
biri d in lenmedikçe müzakerenin kiyafeti is tenemez. 

M A D D E 168. - Mebuslar istizahın neticesine tallûk edecek takrirler 
verebilirler. 

Bu takrirler açık reye konur. 

On beş mebus tarrıliııdan istenirse gizli reye de müracaat olunur. 

O N A L T I N C I BAP 
Meclis tahkikatı [93] 

M A D D E 169. - (Muaddel : 13 Haziran 1932) - Hükümet in vâki olan 
bir istizah veyahut bütçenin müzakeresi s ırasmda veya neticesinde veya
hut r e s e n Teşkilâtı Esasiye Kanununun 46 nci maddes in in 1 inci ve 2 
nci fıkralarında münderiç Hükümet in umumî siyasetinden ve vekâlet le
rin ifa ve icrasına met bur oldukları vazifelerden dolayı vekil lerden birin
den veyahut İcra Vekilleri Heyet inden cezaî veyahut malî mesuliyeti müs-
telziın efal vukuundan bahisle tahkikat icrası talebolunursa Reise bir 
takrir ver i lmek iktiza eder (94] . 

Bu takrir Reis tarafından Meclise arzolunur. Alâkadar vekil veyahut 
vekiller de keyfiyetten haberdar edilir. 

M A D D E 170. - (Muaddel : 13 Haziran 1932) - Adl iyece bir işin takibi 
sırasında İcra Vekillerinden birinin vazifesinden münbais bir husustan 
dolayı vazife noktasından verilen bir kararla Meclise müracaat vukubu-
lursa Heyeti Umumiye bu hususta Meclis tahkikatına mahal olup olma
dığını tâyin için evvel emirde beş kişilik bir encümen teşkil eder [95] ve 
Meclise bu encümenin mazbatası arz edilir. 

M A D D E 171. - (Muaddel : 13 Haziran 1932) - Alâkadar vekil ve tak
riri veren veya verenleı veya mazbatayı yapan encümen dinlendikten 
sonra takririn veya mazba tanm nazarı dikkate alınıp a l ınmaması hak
kında Meclis bilm uzak e re işari reyle |96] kararını verir. 

Alâkadar vekil mebus değilse, Meclis bir mühlet tâyini ile yalnız yazı
lı müdafaasını almaya karar verir [97] . 

M A D D E 1 72. - Bunun üzerine Heyeti Umumiye , tahkikat icrasını, ya 
Teşkilâtı Esasiye ve Adl iye encümenler inden mürekkep Muhtel i t Encü
mene veyahut beşten on beşe kadar azadan teşekkül edecek hususî bir 
tahkikat encümenine havale eder [98], 
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M A D D E 173. - Tahkikata memur olan encümen Hükümet in bütün 
vesaitinden istifade ve islediği evrak ve vesaika vaziyededer [99] . 

M A D D E 1 74. - Heyeı i Umumiye kararında tahkikata m e m u r encüme
nin ne müddet le vazifesini bitireceği, icabında başka mahalle g id ip git
meyeceği tespit olunur I 100]. 

Bu encümen vekilleri isticvabedilebileceği gibi hariçten herkesi şahit 

ve ehlihibre sıfatiyle d in lemek salâhiyetini haizdir. 

Davet olunan şahitlerin icabetleri mecburi olup haklarında Usulü 
Muhakemat ı Cezaiyerie mevzu ahkâm tatbik olunur. 

M A D D E 175. - Eğer bir istizah neticesinde tahkikat icra o lunuyorsa 
tahkikata memur ene ninenin meseleyi intacetmesine kadar aynı madde 
hakkında tekrar istizah takriri veri lemez. 

M A D D E 176. - Encümenin nihai mazbatası cezaî ve malî mesuliyeti 
mü s te İzim ise, tahkikat evrakı, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 67 nci 
maddes i mucibince Meclis karariyle teşkil olunacak Divanı Âl iye , nihayet 
on beş gün içinde tevdi olunur. 

M A D D E 177. - Meclis, bir madde hakkında re'sen malûmat ed inmek 
isterse bir Tahkikat Enenmeni teşkil edilir veyahut mevcut encümenler
den biri bu vazife ile mükel lef olur [101] . 

Bu kabîi tahkikatın icrasını âza veyahut bir encümen teklif edebil ir 
[102] . 

O N Y E D İ N C İ BAP [103] 

Teşrii masuniyet in kaldırılması 

M A D D E 178. - B ir mebusun teşriî masuniyet inin kaldırı lması için 
vukubulacak talepler, mahkemelerden Adl iye Vekâletine tebliğ olunur. 

Adl iye Vekâleti, esbabı mucibeyi muhtevi bir tezkere ile mezkûr tale
bi Başvekâle t v a s ı t a s i l e Meclis Riyasetine gönderir. 

Reis , bu talebi Teşkilâtı Esasiye ve Adl iye encümenler inden mürek
kep muhtel i t bir encümene havale eder. 

Encümen reisi, kura ile beş azadan mürekkep bir İhzari Encümen 
tefrik eder. 

Bu İhzari Encümen, gizli reyle kendine bir Reis ve bir de mazbata mu
harrirliğini ifa edecek Kâtip intihabeder. 

Encümen bütün evrakı tetkik edip o mebusu dinler. Encümen şahit 
d in leyemez. 
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M A D D E 179. - İhzari ve Muhteli t encümenler bir masuniyet in kaldı
rılması hakkında kendilerine muhavvel evrakı en çok bir ayda hıtaceder-
ler. 

M A D D E 180. - Bir mebusa Teşkilâtı Esasiye Kanununun 12 ve 27 nci 
maddeler inde mevzuu bahis olan m e m n u fiillerden biri isnat olunur [1041 
ve İhzari Encümen teıkikat neticesinde buna kanaat hâsıl ederse teşriî 
masuniyet in reli lüzumuna dair müdellel bir mazbata tanzim ve Muhte
lit Encümene takdir edeı . 

Eğer isnat olunan memnu fiil yukarda zikredilen maddelerde sayıları 
nevilerden değilse İhzari Encümen takibat ve muhakemenin Devre sonu
na [ 1051 taliki hakkımla bir mazbata tanzim ve kezalik Muhteli t Encüme
ne takdim eder. 

Muhtel i t Encümen, bu bapta ikinci bir karar ittihaz eder. 

O mebus isterse luzari Encümende, Muhteli t Encümende ve Heyet i 
Umumiyede kendini müdafaa eder ve yahut bir arkadaşına ettirir. 

Heyet i Umumiye bu hususta kararını verir. 

M A D D E 1 8 1 . - Masuniyetinin kaldırılması için bir mebusun kendi ta

lebi kâfi gelmez. 

M A D D E 182. - Hilâfına karar olmadıkça masuniyet in kaldır ı lması 

hakkındaki müzakere açıkça cereyan eder [106]. 

O N SEKİZİNCİ BAP 

İnzibati cezalar 

M A D D E 183. - Bu nizamnamenin muhafazası noktasından mebusla
rın uğrayacakları cezalar uç türlüdür : 

1. İhtar: 

2 . Takbih: 

3. Muvakkaten Meclisten çıkarı lmak. 

M A D D E 184. - İhlar cezasını müstelz im hareketler şunlardır : 

1. Söz kesmek. 

2 . Sükûnet i bozmak. 

3. Şahsiyatla uğraşmak. 

M A D D E 185. - İ l ı t . ı (ezasını takdir ve infaz etmek hakkı Riyasetindir. 

Bir mebus ihtara uğradıktan sonra mutavaat göster ip kendini tebri
ye e tmek isterse ona ruhsat verilir. 
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M e z u n değil iken söz söylediğinden dolayı ihtar cezasına uğrayan me

bus inikadın veyahut celsenin sonunda söz alabilir. 

Bununla beraber ou ruhsatın, inikadın veyahut celsenin sonundan 

evvel veri lmesi Reisin elindedir. 

Reis . mebusun izahatim kâfi görmezse ihtarı ipka eder. 

Kâtipler bunu kaydederler. 

Bir mebus ayın inikatta iki defa ihtar cezasına uğrarsa keyfiyet zabıt 

hulâsasına derç olunur. 

M A D D E 186. - Bir inikatta iki defa ihtar cezasına uğrayan bir mebu

sun o inikadın sonuna kadar söz söylemekten memnuniyet ine , Reisin 

teklifi üzerine. Meclis ıııuzakeresiz işari reyle karar verebil ir [107) . 

M A D D E 187. - Takbih cezasını müstelzim olan hareketler şunlardır : 

1. A y n ı inikatta iki kere ihtar cezasını gördüğü halde bunu müste lz im 

hareket lerden vazgeçmemek: 

2 . Bir ay içinde üç kere ihtar cezasma uğramak; 

3. Mecl is te bir gürültüye sebep olmak veyahut Meclisin işlerine işti
rakten imtina için bir ittifak akde tmeye Heyeti Umumiyede açıkça ve gü
rültü bir surette önayak olmak; 

4. Arkadaşlar ından bir veya birkaçını tahkir, kavlen tehdit e tmek. 

M A D D E 188. - Mnelislen muvakkaten çıkarı lmak cezasını müstelzim 

hareketler şunlardır: 

1. Takbih cezas ın ı uğradığı halde bunu müstelz im hareket lerden 

vazgeçmemek; 

2 . A y n ı inikatta ı'.e kere takbih cezasına uğramak, Reis icumhuru, 
Meclis Reisini ve Meclis ve Heyet i Hükümet i tehdit ve tahkir etmek; 

3. Heyeti Umumiye müzakereler inde halkı cebrî muamelelere , dahili 

k ıyam v e isyanlara veyahut Teşkilât ı Esasiye Kanunu ahkâmına tecavü

ze teşvik e tmek [108] . 

4. Mecl is binaları ve müştemilât ı dâhil inde memnu bir fiili irtikabet-

mek. 

M A D D E 189. - Takbih ve muvakkaten Meclisten çıkarı lmak ceza lan 

Reisin teklifi üzerine ! leyetçe müzakeresiz ve işari reyle kararlaştırılır. 

Aleyhinde böyle bir ceza teklif edilen mebusun bizzat veyahut arka

daşlar ından biri vasıtnsivle izahat ve rmeye hakkı vardır. 
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Takbih ve muvakkaten Meclisten çıkarı lmak cezaları zabıt hulâsası
na dercedilir. 

M A D D E 190. - Muvakkaten Meclisten çıkarı lmak cezasına uğrayan 
bir mebus , ruhsat alıp kürsüye çıkarak açıkça af dilerse, tekrar Meclise 
g i rmek hakkını haiz o iu r 

Mükerr i r ler bu haklan mahrumdurlar . 

M A D D E 191. - Meclisten muvakkaten çıkarı lmak cezasına uğrayan 
mebus hemen içtima salonundan dışarıya ç ıkmaya mecbur ve ondan 
sonra bir inikattan üç inikada kadar içt ima salonuna gi rmekten memnu
dur [109] . 

Bu cezaya uğrayan mebus içtima salonunu terketmekten imtina 

ederse inikat muvakkaten kapatılır ve Reis o mebusu salondan çıkartır. 

O N D O K U Z U N C U BAP 

Mezuniyet 

M A D D E 192. - Müracaat ı üzerine Reis bir mebusa sekiz günlük me

zuniyet verebilir. 

Daha fazla mezuniyetler için Meclisin müsaadesi a l ınmak şarttır. 

M A D D E 193. - Sekiz günden fazla mezuniyet talepleri iptida Riyaset 

Divanınca tetkik olunur. 

M A D D E 194. - Reis. mezuniyet taleplerini Meclise arz ederken, bun

ların her biri hakkında Divanın mütalâasını da bildirir. 

Mecl is , müzakeresiz işari rey ile karar verir. 

M A D D E 195. - Birbiri ardına üç inikatta yapılan yoklamalarda veya
hut açık rey istisalinde bir mebusun Meclise devanı e tmediği tebeyyün 
ederse o mebus izinsi; addedilir. 

Mebusun gaybubeıini muhik gösteren htısuslarm tetkik ve takdiri Ri
yase t Divanma aittir. 

Gaybubet i meşru bir mazerete müstenit olmadığı anlaşılan mebusun 

ismi Resmî Gazeteye derç ile ilân olunur. 

Bu husustaki şikâyetler Riyaset Divanına arz edilir. 

M A D D E 196. - İzinsiz veya mezuniyetini geçiren mebuslar ın geçirmiş 
olduklar ı günler tahsisatlarından kesilir. 

M A D D E 197. - Bir içtima senesinde iki aydan fazla mezuniyet alana 
tahsisat veri lebilmesi Heyeti Umumiyen in kararına vabestedir. 
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Y İ R M İ N C İ BAP 
Riyaset Divanının vazifeleri 

M A D D E 198. - Riya-vt Divanının vazifeleri şunlardır [110] : 

1. Dahilî Hizmetleı Teşkilâtı ve Meclis M e m u r ve Müstahdemler i hak
kında Memur in Kanununun nasıl tatbik edileceği ve o kanuna göre inzi
bat komisyonu teşkili hakkında istişari olarak rey beyanı; 

2. Mezuniyet işleri 

3. Mebuslardan isimleri Resmî Gazete ile izinsiz veya namevcut kayıt 

olunanların şikâyetlerini d inlemek ve fasletmek; 

4. Meclis Bütçesin m tanzimi; 

5. Dairenin tebdilat. tamirat ve inşaatına dam kararlar ittihaz e tmek. 

M A D D E 199. - Rl\ asç t Divanının bir veyahut daha ziyade âzası hak
kında münferiden d e m l i d e ettikleri işlerden dolayı vâki olacak itirazlar ve 
şikâyetler âzası kamilen hazır bulunduğu halde Divanca müzakere olu
narak uıtıktazi tedbirler kararlaştırılır. 

M A D D E 200. - Riyasel Divanında reylerde tesavi olursa Reisinki iki 

sayılır. 

M A D D E 2 0 1 . - H e y e t i Umumiyede vâki olacak rey ist ihsalinde tasnif 
vazifesi kâtiplere ait \.-inakla beraber, mülüro bu yanlışl ık olduğu inikat 
veya celsenin bitmesi utku sonra anlaşılırsa Reis, Riyaset Divanını top
lanmaya davetle takibedilecek yolu kararlaştırır [111 ]. 

M A D D E 202. - H e y e t i Umumiyede yapılan intihaplardan çıkan Dahi
lî N izamname m e s e l e l e r i Riyaset Divanınca müzakere olunur. 

M A D D E 203 . — Riyasetin vazifeleri şunlardır : 

1. Dışarıda Meclisin temsili; 

2. Bu n izamname ahkâmının tatbiki; 

3. Müzakerelerin idaresi: 

4. Zabıt ceridesinin ve zabıt hulâsasının tanzimine nezaret: 

5. Bütün Meclis ım-murlarumı Riyaset Divaniyle istişareden sonra tâ

yinleri veya Memurin Kanununa göre haklarında muamele ifası ve müs

tahdemlerinin İdare Amirlerinin teklifi üzerine nasıp ve azilleri [1121; 

6. Riyaset Divanına riyaset; 

7. Riyaset Divanı kararlarının tamamiyle icra ve tatbikatına muraka
be ve temin; 
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8. Encümen ve kalemleri murakabe etmek. 

M A D D E 204. - Reısvekillerinin vazifesi, mazeret inde veyahut gaybu
betinde. Reisin makamına kaim olmak ve Reisin bütün hukuk ve salâhi
yetlerini istimal etmektir. 

M A D D E 205. - Kâıiplerin vazifeleri şunlardır : 

1. Müzakereler in zaj.itma nezaret etmek, zabıt hülâsasını tashih et
mek ve bunları imzalamak: 

2. Heyet i Uınumiyr-de evrak okumak: 

3. İnikattan evvel sbz isteyenleri kaydetmek: 

4. Yoklama yapmak; 

5. Reyleri saymak ve sıralamak: 

6. Gizli celselerde zabıt tutmak. 

M A D D E 206. - İdare Amirlerinin vazifeleri şunlardır : 

1. Meclis binalariyle salonlarına, mefruşat ve muhteviyat ına ve butun 
eşyanın muhafazas ın ı itina edip bunların muntazaman defterlerini tut
mak: 

2. Merasimi malısı ısayı tertip ve idare; 

3. İnzibata nezaret etmek; 

4. Hademe işlerine nezaret etmek; 

5. Masarifin tesviyesine nezaret e tmek; 

6. Riyaset Divanının reyi alındıktan sonra Meclis bütçesini tanzim ile 
y ine Riyaset Divanına vermek: 

7. Duhul iye varakalarını tevzi etmek. 

M A D D E 207. - idare Amirleri Meclisin tatiline müsadi f zamanlarda 
münavebe ile Devlet maka rnada otururlar. 

M A D D E 208. - İdare Amirlerinin vazife ve mesuliyetleri müşterektir. 

M A D D E 209. - Sükûn ve intizamın muhafazası, müzakereler in aleni
yet ve serbestisinin temini ve lüzum görüldükte inzibat kuvvetleriyle as
kerî müfrezenin istimali hususlarında İdare Amirleri Reisin icra vasıtala
rıdır. 

M A D D E 210. - Mebuslar, Riyaset Divanı ve idare hususları hakkın
da, Reise tahriri veyahut şifahi sualler sorabilirler. 

M A D D E 2 1 1 . - İdare Amirleri her İçtima senesinin başında halefleri
ne bir sene zarfındaki icraatlarının hesaplarını vermekle mükelleftirler. 

6 9 8 9 

http://zaj.it


Tİ 'RK. PARLANfENTO TARİHİ 

69S0 

YİRMİ BİRİNCİ B A P 
İnzibat 

M A D D E 212. - Reis. Büyük Millet Meclisi Riyasetine mahsus konak
ta oturur [113] . 

M A D D E 213. - R- . - Meclisin dahilî ve harici emniyet i hakkında lâ-
zımgelen takayyüdatı icra etmekle mükelleftir. 

İnzibat kuvvetiyle askeri muhafız müfrezesi ancak Reisin emir ve ku
mandas ı altındadır. 

M A D D E 214. - Meclise silâhlı g i rmek yasaktır. 

Giren her kim olu ısa olsun Riyaset marifetiyle Meclis binasının dışa
rısına çıkartüır. 

M A D D E 215. - Heveti Umumiye saloniyie encümen odalarına mebus
lardan. Meclis nıeımıı ve müstahdemler inden, Hükümet ten iş için gön
deri lmiş memurlardan ve davet edilen mütehassıslardan başkalarının 
girmeleri yasaktır. 

Girenler Reis veyahut İdare Âmirleri tarafından dışarıya çıkartılır. 

Mecl is binalarını g irmek isteyen seyircilere Reis ancak iş zamanların
dan başka bir saatte müsaade edebilir, 

M A D D E 216. - Meclis inikatlarının devamı müddet ince samilerin 
kendilerine tahsis olunan mahallerde başı açık oturmalar ı ve sükût et
meler i mecburidir. 

Samilerden tasvip veya ademitasvibi mutazammınnı kavlen veya fi 
ilen bir harekette bulunanlar oranın inzibatını muhafazaya memur olan 
lar tarafından derhal dışarıya çıkarılır. 

Heyeti Umumiye müzakereler ini ihlâl edenler icabında hemen salâhi-
yat tar mercie teslim olunurlar. 

M A D D E 217. - Meclis binaları veyahut müştemilât ı dâhi l inde mebus
lardan başka bir kimse bir cürüm irt ikâbederse. eğer o cü rüm müdde
iumumil iğin re'sen takibedemeyeceği fiillerden biri ise, Riyaset Makamı 
mücr imi dışarıya çıka ıtır. 

Eğer cürüm, re'sen müddeiumumil ikçe takip olunacak fiillerden ise. 
Riyaset Makamı mücrimi adliyeye teslim eder. 

Bu mevzi lerde bir mebus cinai bir cü rmü meşhut ir t ikâbederse Riya
set M a k a m ı İdare Âmirleri vasıtasiyle mücr imin Meclis binası haricine 
ç ıkmasını menedecek tedbirleri ittihaz ve müdde iumumiy i davetle taki
bat icrası lüzumunu kendisine tebliğ ve mücr imi ona teslim eder. 
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İrt ikâp olunan cürüm, cinai cürmümeşhut tan başka ve fakat r e s e n 
müddeiumumil iğ in takibatını müsteizim bir fiil ise Riyaset Makamı İda
re Âmirler i vasıtasiyle lâzımgelen iptidai tahkikatı icra ve tahkikat evra
kını Adl iyeye tevdi eder. 

Adl iye , cürmün tesrii masuniyetin ref ini icabettireceğini takdir eder
se Başvekâlet vasıtasiyle göndereceği ta lepname Heyeti U m u m i y e y e arz 
olunur. 

Y İ R M İ İKİNCİ BAP 
Meclisin dahilî hizmetleri 

M A D D E 218. - Me İrsin dahilî hizmetleri : 

1. Kâtibi Umumil ik: 

2. Kâtibi Umumil iğe merbut encümen kâtiplerini de ihtiva eden Ka
nunlar, Zabıt. Evrak v Matbaa Müdürlükleri ; 

3. İdare Âmirlerini merbut Muhasebe ve Daire müdürlükler i ve Mu
hasebeye mülhak veznedarlık [1141; 

4. Encümenler ine mülhak Bütçe Encümeni başkâtipliği ve Kütüpha
ne Müdürlüğü [1 151 tarafından görülür. 

M A D D E 219. - Meclisin. Heyeti Umumiyes iy le ispatı vücut e tmeyece
ği meras imde Riyaset Divanı Meclis namına hazır bulunur. 

Mecl is namına bir heyet izamı takdirinde azanın adedi Meclis tarafın
dan tâyin ve Heyet k ı n a ile intihap olunur [1 16]. 

Reisvekil lerinden. Kâtiplerden ve İdare Âmir ler inden birer zat behe
mehal bu heyete dâhil olur. 

M A D D E 220. - Vekiller namına Heyeti Umuıniyede söz söylemek için 
gönderi lecek birinci derece devair rüesası vekâlet lerinden her veyahut 
münhas ı ran bir iş için lxyvanatta bulunmaya mezun olduklarına dair Ri
yaset te hitaben tahriratı hâmil olacaklardır. 

Bu tahrirat müzakereden evvel Riyasete verilir. 

Reis , gelen zatın hangi vekâlet namına söz söyleyeceğini Heyete bildi
rir. 

Divanı Muhasebat Reis ve reisisanileri de icabmda Meclise izahat ve
rebilirler. 

M A D D E 2 2 1 . - Riyaset Divanı tarafından tanzim olunacak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Dahilî İdaresi Tal imatnamesi zabıt ceridelerinin tan
zimine, dahilî idare ile Meclis m e m u r ve müstahdemler inin vazife ve su
reti tâyin, terfi ve inftsaİlerine mütaall ik kaideleri tespit edecektir I 1,1 71. 

699 i 



Tl RK PARLAMENTO TARİHİ 

6 9 9 2 

M A D D E 222. - İcra hususlarına dair Heyeti Umumiyeye mebuslar ta
ral ından temenni takrirleri veri lemez [1181. 

YİRMİ Ü Ç Ü N C Ü BAP 

Kütüphane 

M A D D E 223. - Küuiphaı ıe Encümeni âzasından biri bilhassa kütüp
haneye nezaret eder. 

Nezaret inin neticesini muhtevi rapor her sene basılarak azaya dağıtı
lır. 

M A D D E 224. - Kütüphane Encümenine kâtiplik eden Kütüphane 
Müdürünün encümen ; e istişari reyi alınır. 

M A D D E 225. - Kitap, gazete, mecmua, harita ve saire intihabı encü
mene aittir. 

Aza da, iştira hakkında teklifler de rmeyan edebilirler. Bunların takdi
ri encümene aittir. 

M A D D E 226. - Mudur, mevcudun muntazam kaydını tutmakla mü
kellef ve bundan mesuldür. 

Açık bulunduğu saatlerde müdür veyahut muavini behemehal kü
tüphanede ispatı vücııdcder. 

M A D D E 227. - Kitaplardan hangilerinin kütüphaneden çıkarılama
yacağı ve hangilerinin mebuslara iare edilebileceği encümen tarafından 
tespit olunur. 

Makbuz alınmadık a hiçbir kitap kütüphaneden çıkmaz. 

Encümenler diledikleri kitapları tetkik e tmek için alabilirlerse de en
cümen odalarından dışarıya çıkaramazlar. 

Mebuslara iare edilen kitapların en çok bir ayda iadeleri meşruttur. 

Ay içinde iade edilmeyen kitapları müdür tahriren ister. 

Bir haftada iade edi lmeyen kitapları mebuslar öderler. 

Y İ R M İ D Ö R D Ü N C Ü BAP 
Mebusluğa mütall ik vesika ve alâmetler 

M A D D E 228. - M> elıse iltihakları günü Kâtibi Umumil ik tarafından 
yeni azaya bir tercümelimi varakası numunesi verilir. 

Encümen intihaplarına medar olacak cetvellerin tanzim oluuabi lme
leri için bu varaka ertesi güne kadar doldurulup Kâtibi Umumil iğe iade 
olunur, 
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Bu varaka şu tn.n : _!• ! : : ihtiva eder : 

1. Mebusun isimleri, aile ismi; 

2. Baba ve anasını ı isimleri: 

3- Doğduğu, oturduğu yer ve doğduğunun tarihi: 

4. Tahsili , bildiği ti iller, varsa ihtisası, eserleri, ilmî rütbeleri; 

5. Meslek ve meşguliyetleri: 

6. Harcırahlara [1 i 0| esas o lmak üzere evli o lup olmadığı , varsa ço

cukları . 

Tekrar intihap olunan mebuslar bu varakayı do ldurmaktan vareste 
iseler de evvelki devre dı 10 vukuatı varakalarına zeyletmekle mükelleftir
ler. 

Bu varaka ahvald- vukubulacak değişiklikler kaydedi lmek üzere bir 
haneyi muhtevi olacaktır. 

Her değişiklikte mebus, keyfiyeti tercümei haline hemen kaydettirir 
ve devre sonunda ımı-addak bir sureti mebusa verilir. 

M A D D E 229. - Mebusluğu kabul olunan zatın esasen iki nüsha ola
rak tanzim edilen mazbatalarından biri, kabul tarihinin ilâvesiyle ve Mec
lisin büyük mühriyTe mühürlenerek o mebusa verilir. 

M A D D E 230. - H- r mebusa devrenin sonunda, mebus bulunduğu 
müddet i ve bu müddet zarfında aldığı tahsisat ile verdiği vergileri ve te
kaüt aidatı miktarını -.ösierir bir mazbata verilir. 

M A D D E 2 3 1 . - İ le ; mebusa üzerinde fotoğrafîsini muhtevi ve int ihap 
daire ve devresi yazılı . Meclis Reisi tarafından imzalanmış bir hüv iye l 
cüzdanı verilir. 

Mebuslar Riyaset Divanınca şekli tâyin edilecek bir mebusluk rozeti
ni taşıyabilirler. 

Meras imde kullanılarak mebusluk alâmeti kenarlarında birer beyaz 
çizgi ve üzerinde (Türkiye büyük Millet Meclisi) ibaresi hakkedi lmiş bir 
madenî plâkı muhtevi bulunan kırmızı renkte bir hamail ile sonuna ası
lı inmeli bir ay ve yıldızdır. 

YİRMİ BEŞİNCİ BAP 
Bu nizamnameye ait zabıtalar 

M A D D E 232. - Bu nizamnamenin tadil veya bir veyahut daha ziyade 
maddesinin ilgası veya bu n izamnameye bir veyahut daha ziyade madde 
ilâvesi hakkında vukubulacak teklifler evvelbeevvel Teşkilâtı Esasiye Eu-
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cüıneninde tetkik ve ondan sonra kanunların müzakeres i usulüne tevfik-
le Meclis te müzakere ve intacedilir. 

Bu bapta yalnız bir müzakere kâfidir. 

Bu n izamname ile bundan sonra vukubulacak tadilâtı. Teşkilât ı Esa
siye Kanununun 35 inci maddesinde gösterilen şekilde ilâna tâbi değil
dir. 

Bundan sonra vukubulacak tadilât Meclisçe kabule iktiran eder et
mez mamulünbih oluı 

M A D D E 233. - Bu n izamnamenin tefsin kanunların tefsiri usulüne 
tâbidir. 

M A D D E 234 . - S a n ı k Meclisi Mebusanın Nizamnames i Dahil iyesiyie 
Türk iye Büyük Millet Meclisinin 23 . II. 1338 tarihli ve 38. 40, 48. '19. 66 . 
79. 83 numaral ı kara: lan mülgadır. 

M A D D E 235. - Bu n izamname kabulünden itibaren meridi r . 

M A D D E 236. - Bu n izamname Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın
dan icra olunur. 

2 Mayıs 1927 

DAHİLÎ N İ Z A M N A M E M Ü Z A K E R E L E R İ N İ İHTİVA E D E N ZIBAT 
C E R İ D E L E R İ N İ N D E V R E , CİLT V E S A Y F A N U M A R A L A R I 

Z.C. 
Cilt Sayfa 

1 0 363 366 (Yeni bir N izamname vücuda getirilmesi 

işinin Dahilî N izamname Encümenine tevdii) . 

20 96. 102. 176 : 202 . 276: 299 (Müzakeres i ikmal 

edi lmeven ilk şekil) . 

30 71:72. 89: 9 1 , 104: 105 (Encümen tarafından geri 

alınan ikinci müsvedde) . 

3 1 64, 243: 263, 268: 298. 302: 324. 331, 358 (Müzakere 

ve k i l in i edilen son şekil) . 

3 12. ! 10. 114: 117 (22 nci madde) . 

8 100. 132. 148, 1 9 4 : 195 (68 inci madde) . 

9 108. 132. 139: 1 4 4 ( 1 6 9 . 170. 171 inci maddeler) . 

10 8. l i . 15 : 17 (22 nci madde) . 

14 108. 1 10 : 1 1 1 (5 inci madde) . 

D. 

II 

II 

II 

II 

III 

IV 

rv 
rv 
rv 
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Z.C. 
D . Cilt Sayfa 

V 1 10. 38 . 13 : 47 (7 ve 22 nci m a d d e l e r ) . 

VII 3 96 (22 nci m a d d e ) . 

VII 4 98. 120 122 nci m a d d e ) . 

İ ç tüzük; 

V I I 15 206 T ü r k ç e l e ş t i r m e 

16 12. 2 I . 37 : 63 T ü r k ç e l e ş t i r m e . 

19 134. 146. 154 : 155 (23 ü n c ü m a d d e ) . 

20 20. 16. 55 (127 nci m a d d e - m a d d e değişt ir i lmemişt ir) . 

21 146 122 nc i m a d d e ) 

23 74 ( 2 2 nci m a d d e ) . 

VIII 6 1 1 1 . 2 1 1 . 387 : 403 (22. 23, 24 ve 85 inci m a d d e l e r ) . 

IX 28 259 261 

(12 Ş u b a t 1954) (2 M a y ı s 1927 tar ihl i Dahi l î N i z a m 

n a m e n i n k a b u l ü ve 22. 23, 24 ve 85 inci m a d d e l e r i n i n 

tadili I. 

DC 29 809 

(13 2 1 inci m a d d e l e r i ihtiva e d e n ikinci b a p h ü k ü m 

lerinin m e r i y e t t e n k a l d ı r ı l m a s ı ) . 

NOTLAR 

[ I ] - Andiçmek için. milletvekillerinin seçim tu tırnağının onanmış olması ge
rekmez. 

T .D. 25.IX.1930 - S. 9 

6.IX.1943 - S. 3 

15.IX.1944 - S. 152 

2.X.1944 - S . 162 

(Madde - 2 ) . 

[2] - T . B . M . M . Başkanı Makam Ödeneği hakkında kanun N o . 5 8 6 I . 

[3] - B . M . M . Divanı Riyaseti azasına tazminat itasına dair kanun No. 756. 

(Madde - 5). 

[4] - 143 üncü maddedeki seçimler de, VIII nci Dönemden beri, bıı maddeye 
göre yapılmaktadır. 

(Madde - 6). 

[5] - IV, V, VI nci Dönemlerde O t u r u m a son verilmiştir. 
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(Madde -8). 

[6] - Teşkilâtı Esasi\ • Kanunu - 36 ııcı nota bakınız ! 

(Madde -111. 

[7] - Dönem VIlI.Topıantı 2 başlangıcmdan beri bâzı komisyonların üye sayı
sı artırılmıştır. (5.XI.19-1 ) - S.-19). 

- 25 inci maddenin ! inci fıkrası ile karşılaştırınız! 

(Madde -22) . 

[8] - 22 nci maddeni a. 20 numaralı komisyondan sonra gelen fıkrası ile kar

şılaştırınız! 

(Madde - 25]. 

[91 - Dilekçe Komisyonuna yardımca olmak üzere. 21.1 1948, 27.XI.1950 ve 
7.1.1948 de Geçici Komi-voıı kurulmuştur. 

- Ve yine. Dilekçe Komisyonundaki işlerin çokluğu dolayısivle 25.1 1950 tari

hinde (6) şar kişilik (8) Geçici Komisyon kurularak Geçici Dilekçe Komisyonu kal

dırılmıştır. 

- Geçici Komisyon, istenilen komisyonlardan üye alınarak, karma komisyon, 

iki veya daha çok komisyonun birleşmesiyle kurulur. 

(T.D. 23.V. 193 1 -S. 59) 

- Bütçe Komisyonu aa, kurulması Kamutayca kabul edilen geçici komisyon

lara üye verir. 

(T.D. 23.1.1952 - Sayfa. 260: 26S) 

- Bir komisyon kendisine havale edilmiş olan bir işin geçici veya karma bir 
komisyonda incelenmesini ıstiyebilir. 

(T.D. 1 .IV. 1942 - S. 65 

8.VI. I 942 -S. 27: b S 

12.V.1952 - S. 170-1 7 1 

16.V. 1952 - S. 25! 252 

2 EV. 1952 - S 272:273) 

(Madde - 25). 

[ 1 0) - Toplantı yılı değişince, kendilerine havale edilen işler neticelemnişse. 

bu komisyonlar yeniden seçilirler (8. XI. 1948, 1 I .XI. 1949, 13 .XI. 1950. 14. XI. 

1951. 12. XI .1952 VE i I. XI. 1953). 

(Madde -25). 

111] - G ü m r ü k ve Tekel Komisyonu raporu 

(T.D. 24.111.1952. Sayfa. 5:8) 

[12j - (12.V. 1949 T.D. S. 364 ). 
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(Madde -28). 

i 13] - Komisyonlar kamın teklif edemezler. 

(T.D. 9.1.1 928 - S.2 1 

Fakat kendilerine verilen meselâ bir yorum istemini kanun şekline sokabilir

ler. 

(T .D. 28.1.1928 -S. I I B: 131) 

Yine komisyonlar, kendilerine havale edilmiş olan bir tasarıdan bir maddeyi 

ayırarak ona yorum kılığı verebilirler. (Yorum - 244) 

- İçişleri Komisyonunun, bir iş hakkında mahallinde inceleme yapması hak

kındaki raporu reddedilmiştir. 

(T.D 16. V. 1952. Savla. 252: 253) 

(Madde - 29). 

[14] - 101 inci m addı 'ye bakınız! 

(Madde -34). 

[15] - Hükümet taralından yorumu istenen bir meselenin, Seyhan Milletveki

li Ahmet Remzi Vüregir ' ı ı ı önergesi üzerine gündeme alınması Kamutayca kabul 

edilmiştir. 

(25.IV. 1949 - T.D. S 600:601). 

12.V. 1949 - T.D.S. :• I : 3 3 ) . 

16.VI.1949 - T.D.S. 3 3 1:353). 

1.9.VI. 1949 - T.D.S. 037 :639 ) . 

(Madde - 36). 

[16] - Böyle bir tasan veya teklif ancak oya konmakla gündeme alınabilir. 

( 10.X11.1,947 -T.D.S. 20). 

- Doğrudan doğruya gündeme alınmış olan bir teklifin kendisine havalesini 

bir komisyon isteyebilir I 0,X11.1947-T.D.S. 20) 

(Madde - 36). 

11 7] - Bir komisyon, kendisine havale edilen bir işi kabul veya ret şeklinde ke
sin olarak sonuçlamak d u r u m u udadır. 

(T.D. 29. II. 1932 - S. 22: 26). 

(T.D. 2.IV. 1932 - S. 3: 61. 

- İçişleri Komisyonunun bir iş hakkında mahallinde inceleme yapması hak

kındaki raporu reddedilmiştir. 

(T.D. 16. V. 1952 - Sayfa. 252: 2531. 

(Madde - 36). 

[ 1 8] - Teşkilâtı Esasiye Kanunu : Madde I 03 e b 3. Kin İZ I 
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(Madde - 371. 

[ 1 9) - Bütçe Komisyonu da. kurulması Kamutayca kabul edilen geçici komis
yonlara üye verir. 

(T.D. 23.1.1952 -Say; a. 260:268). 

(Madde - 39). 

[20] - Şirketihayriyenin satınalınması (Kanun -4697) işinde Karma Komisyon., 
Amiral Vasıf Temel'i uzman olarak çağırmıştı. 

- Münakalât Vekâleu 1954 yılı Bütçesini Bütçe Komisyonunda müzakeresi 
s ırasında Denizcilik Bankası U m u m M ü d ü r Muavini, komisyon karariyle davet 
edilerek Denizcilik Bankasının idari faaliyeti hakkında malûmat talebedilmiştir. 

(Madde - 40). 

[21] - (21.1 1948 S. 5sj tarihinde, Dilekçe Komisyonunun 5 üyesi, böylece, çe
kilmiş sayılmıştır. 

- Komisyonlar nıüçn iman çekilemezler (Barthelemy - S.65) 

(Madde -451. 

122] - Bir komisyon ;iyesi Bakan tâyin o lunursa komisyondan çekilmiş sayı
lır. 

(Madde - 45). 

[23] - Bu komisyon başka tasarılar hakkında da düşüncesini bildirmek için 
bu tasarıların kendisine verilmesini istiyebilir. 

(T .D. 1.XII. 1937 - S. i 5). 

(Madde -49). 

[24] - Bu raporların dağıtılmasından bir hafta sonra ve bir defa görüşülmesi 

âdettir. Fıkralar hakkında söz istiyen olmazsa tümü oya konur. 

(T. D . 2.1V.1932 - S. I v e 9.IV. 1932 - S. 24). 

1206 numaralı Kara; : 

Divanı Muhasebatın lic aylık raporları üzerine Meclisçe verilebilecek kararlar, 
muayyen hâdiselerde mesuliyet tâyinine ve yolsuzlukların izalesine mütedair ol
maktan başka bir malın et arz edemiyeceğinden, bu hâdiselere maksıır kalmak 
tabiîdir. Şayet Divanın Teşrii murakabeyi temin ve teshil vazifesi haricindeki hak 
ve salahiyetleri hududunu her hangi bir içtihatla aşarak bu raporlarda diğer gû-
na mâruzâtı olmuş da bunlar hakkında Meclisçe kararlar ittihaz edilmiş ise. bun
ların maslahat üzerine mütehaz olması hasebiyle, ş ü m u l ü n ü n zatı meseleye 
münhasır kalması zaruri o lduğuna karar verilmiştir. 

3 Sonkânun 1941 

1501 numaralı Karar: 

Kamutayca tasvibedılmış olan Sayıştay Komisyonunun kararları, olayla ilgili 
husus lara maksıır ve münhasır olup benzeri meselelerde hukuki bir tesiri ola
maz. Bu itibarla Yalova kaplıcaları hesapları halikında Sayıştaym b u n d a n önce 
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vermiş olduğu yetkisizlik kararının müteakip yıllara ait hesaplarda d a ayın su
retle uygulanması z a r u r i değildir. Kaldı ki, gerek Anayasa ve gerek Genel Muha
sebe Kanunu Hükümleri Sayıştayı Devletin gelir ve giderlerini denetlemekle gö
revli ve yetkili kıldığı gibi oö53 sayılı Yalova Kaplıcaları K a n u n u n u n ruhu ve 
onun uygulanması şeklini gösteren yönetmeliğin 18 nci maddesi dahi bunu teyi-
detmektedir. 

Halbuki Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1943 yılı Bilançosu üzerinde.. 

Sayıştayım saymanların sorunlarını gerektiren işler hakkında kanunen haiz ol

d u ğ u yargı hakkını ve yetkisini kullanmadığı görülmüştür. Hesabın bu bakımdan 

tekrar incelenerek hükme bağlanması zaruri bu lunduğundan bu baptaki rapor 

ve bağlantılarının reddine karar verilmiştir. 

(Madde - 49). 

[25] - Doğrudan doğruya mahkeme ile ilgili ve mahkemeden çıkacak hükme 
bağlı bir iş hakkında Diıekce Komisyonu karar veremez. (Karar - 31.1). 

- Millî Savaşa katılmayan memurlar hakkındaki 854 numaralı K a n u n u n ikin

ci maddesindeki Heyeti Mansusaca verilen kararlar Dilekçe Komisyonu tartından 

incelenmez ve bozulanla.:. (Karar - 352). 

- Komisyon, yürürlükte olan hükümlerin değiştirilmesi mahiyetinde kararlar 

veremez. (15. XII. I 9321. 

- Komisyon, Danışta;-; Davalar Dairesi kararlarım bozamaz. (Karar - 803), 

- 1687, 1699 ve 1715 No. Kararlar (T.D. 21 . VI. 1950 V E 12.V1I. 1950). 

(Madde - 5 0 ) . 

[26J- 1011 numaralı Karar, bu noktayı desteklemektedir. 

- 1 .VI. I 95 1 tarihli 8 i üncü Birleşim Tutanak Dergisine bağlı Anayasa Komis
yonu raporuna ve bu hu usta cereyan eden müzakerelere bakınız! ISayfa: 20: 28. 
34:40). 

(Madde - 53). 

[27] - I I .VI. 1952 tarihli 60 ıncı Birleşim Tutanak Dergisine bağlı Dilekçe Ko-

musyonu raporuna ve bu hususta cereyan eden müzakerelere bakınız! (Sayfa -

332: 349, basmayazı: L / . 

(Madde - 53). 

[28] - Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkındaki Kamına ek 5250 sayılı Kanu

nun geçici maddesi gereğince emekliye sevkolunaıı memurlar hakkındaki Dilek

çe Komisyonu kararı, vaki itiraz üzerine Kamutayca görüşülerek Bâzı memurla

rın emeklilik muamelesinin iptaline dair olan Dilekçe Komisyonu raporu redde

dilmiştir. (14.IV. 1952. T D. Sayfa: 365:381, basmayazı: 140) 

(Madde - 58) 

- Türkiye Cumhuriyeti Lmekli Sandığı Kanununun 39 uııeu maddesinin (B) 
fıkrası diz tevfikan emekliye sevk olunan bir memur hakkındaki emeklilik ınıı-
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amelesinin iptaline dair elan Dilekçe Komisyonu karan, vâki itiraz üzerine. U m u 
mi Heyetçe görüşülerek komisyonun mezkûr kararının kaldırılmasına karar ve
rilmiştir. (Karar No. 182 ı - 26.1.1953 - T.D. Sayfa - 435: 443). 

(Madde - 53) 

129) - 1.VI.1951 tarihli 84 üncü Birleşim Tutanak Dergisine bağlı Anayasa 
Komisyonu raporuna ve bu hususta cereyan eden müzakerelere bakınız! 

(T .D . Sayfa - 20: 26. 3 1:40 - basmayazı - 181). 

(Madde - 53). 

[30] - Teklif Hükümetten gelirse, karar şeklinde çıkmış aflar da vardır. 

- Adalet Komisyonu affı kabul etmezse işi bir raporla Dilekçe Komisyonuna 
bildirir. (3.II. 1937). 

(Madde -54). 

[311 - Milletvekillerine. Meclisin çalışması sırasında, komisyon kararının da
ğıtılması şartiyle bir aylık sure kesindir. (Anayasa Komisyonu raporu. (Birleşim : 
5 7 - 1 . 111.1950). 

(Madde - 57). 

[32] - Komisyon kararının Kamutayda görüşülmesini istemiş olan kişinin ar
tık milletvekili olmama.?ı. raporun Kamutayda görüşülmesine engel olmaz. (8 
.1.1940 - Anayasa Komisyonu raporu- 4 /2 ) . 

(Madde -57). 

[33] - 1 132 numaralı Karar:, 

- Dahili Nizamnamenin 57 nci maddesinde " Her mebus cetvelin dağıtıldığı 
günden başlıyarak bir av içinde Arzuhal Encümeninin verdiği kararın Heyeti 
Umumiyede tetkik ve müzakeresini istiyebilir. Bu halde encümen o arzuhal için 
mazbata tanzim ve takdimine mecburdur." denilmekte olmasına göre her hangi 
bir husus hakkında Arzuhal Encümeninin bir mazbata tanzim eylemesi diğer en-
cümenlerdeki usule tâbi olmayıp, ancak cetvel halinde mebus ve vekillere dağıtı
lan kararlara bir m e bu,'; la rafından itiraz edilmesine bağlı bir keyfiyettir. Bina
enaleyh, kanuni müddeı zarfında yapılan bu itiraza karşı mazbata tanzimi lâzım 
ve zaruridir. Bir Devrenin hitamında veya intihabın tecdidi halinde sadece kanun 
teklif ve lâhiyalarmın hükümsüz kalacağı hakkındaki Dahili Nizamnamenin 69 
uncu maddesinde salısı hukuka dair sarahat bulunmaması bu maddenin mef
h u m u muhalifinden doyan ve Büyük Millet Meclisinin yirmi senelik teamülü ile 
birleşen bir kaide olmasına göre bu nevi mazbataların yeni Devre içinde müzake
re edilmesi lâzııııgelir. 

Teşkilâtı Esasiye K a n u n u n u n 82 nci maddesine göre vatandaşların gerek şa
hıslarına ve gerek âmmeye ııuitaallik olan kavanin ve nizamata muhalif gördük
leri husus larda Büyük Millet Meclisine müracaat ve şikâyette bulunmaları Türk
lerin â m m e h u k u k u n a taalluk eden haklarından bu lunmakla sırf şahsi hukuka 
mütaallik olarak tanzim kılınan bu mazbataları hükümden ıskat etmiyen teamii-
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Hin Teşkilâtı Esasiyenil.) ruh ve prensibine de tamamiyle uygun olduğu meydan
dadır. Şu hale göre Arzuhal Encümeni kararına mebuslar tarafından itiraz ancak 
mazbatanın tanzimine saik olup bu mazbata tanzim olunduktan sonra Heyeti 
Umumiyetim malı olacaıa cihetle itiraz eden mebusun bu intihap Devresinde me
bus olup olmaması ve müzakerede hazır b u l u n u p bulunmamasının mazbatanın 
Heyeti Umumiyede müzakeresini hiçbir suretle mâni teşkil etnıiyeceğine karar 
verilmiştir. 

8 Kânunusani 1940 

1186 numaralı Karnı : 

- Artvin Hudut Taburu Dördüncü Bölük Komutam iken 347 numaralı Kanu
nun dördüncü maddesine tevfikan tekaüde sevkedileıı Yüzbaşı Mehmet Kâmil 
Süs im hakkında Arzuhal Encümeni tarafından evvelce menfi karar verilmiş ve 
mumaileyh bunun üzerine muhtelif mercilere müracaat etmiş ise de bu merciler
den lehine bir karar istihsal edemediği ve Son Tetkik Mercii Encümeninin aley
hinde verdiği karara itirazen tekrar Meclisi Âliye müracaat eylediği ve b u istida
sının 3410 sayılı Kanını mucibince Askeri Temyiz Mahkemesine devredildiği ve 
meseleyi bu suretle ele alan Askeri Temyiz Mahkemesinden lehine bir karar sâ
dır olarak bu kararın katılesmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Arzuhal Encümeni kararlarının mahiyeti, bir ay zarfında Meclis âzası tarafın
dan itiraz vukubulmayınea katiyet kesbederek Meclis kararı halini alacağı Dahi
lî Nizamnamenin 57 nci maddesiyle tasrih ve tesbit edilmekle beraber kaza iner-
çilerinden sâdır olan ilamların tebdil ve tağyirine de imkân olmadığı Teşkilâtı 
Esasiye K a n u n u n u n 54 üncü maddesi sarih hükmü iktizasından b u l u n d u ğ u n 
dan sırf bu hâdiseye has v e münhasır olmak üzere mahkeme h ü k m ü n ü n infazı 
lâzım ve zaruri bulunduğun.-! karar verilmiştir. 

30 Mayıs 1 940 

1 187 savılı Karar : 

Askerî kâtiplikten mütekait İrfan Akyüz'ün tekaüt maaşı hakkındaki talebi
nin reddini natık olan Divan Heyeti Umumiye kararı. Birincikâmm 1938 : Şubat 
1939 aylarına ait rapor üzerine Meclisi Âlice ittihaz bı ıyurulan 1 145 numaral ı 
Kararın 3 üncü fıkrasiyle tasvip buyurulmuş ise de bu karardan evvel mumailey
hin Divanı Muhasebat karan aleyhine Askerî Temyiz Mahkemesine dâva açtığı ve 
neticede mezkûr mahkemeden iddiasının varit o lduğuna dair karar istihsal eyle
diği anlaşılmıştır. Aynı mesele hakkında daha evvel sâdır olan mahkeme ilamının 
tebdil ve tağyir ve tehir edilmiyeceği Teşkilâtı Esasiye K a n u n u n u n 54 üncü mad
desinin sarahati iktizasından o lduğundan İrfan Akyüz hakkındaki mahkeme ka
rarının infazı, icabeclecegme karar verilmiştir. 

31 Mayıs 1940 

(Madde - 57). 

[34i - Bu gibi işlerde Bakanın görüşmelerde hazır bulunması isteme ve Ka
mutayın kararma bağlıda'. ı I 2.V. 1.949-T. D. S. 359:364, 381 :384). 
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(Madde - 58). 

135] - Kamutay buru. sadece bilgi edinir. (10.XI.1932). 

(Madde - 601. 

[36] - Kamutay buna sadece bilgi edinir. (10.X1.1932. T. D. S. 17). 

- Bu hususta Meclit- Hesaplarını İnceleme Komisyonunca hazırlanan rapor 

hakkında müzakere de yapılmıştır. (17, 19. 21 .XII.1951-T. D. S. 210:221. 

239:266, 276:284). 

- 5408 sayılı Kanuna bakınız! 

(Madde - 62). 

|37] - Bu kesinhesap cetvelleri Kamutayca bilgi edinildikten sonra. Muhase

be i Umumiye Kanununun 127 nci maddesinin son fıkrası gereğince, doğrudan 

doğruya Hazine hesabı umumisine katılmak üzere Hükümete gönderilir. 

(T. D. 28.IV. 1932-S. 1 I ; 

(13.I.1936-S. 30) 

(Madde - 63). 

[38] - 1169 numaralı ve 25 Haziran 1926 tarihli Kanunun birinci maddesi 

(Muaddel : 9 Mayıs 192-1 : 

Büyük Millet Meclis: Dahili Nizamnamesinin altmış beşinci maddesi muci

bince Meclis Hesaplarımı! Tetkiki Encümeni âzasından murakabe vazifesini ifa 

edecek zata şehri yüz elli lira ücreti huzur verilir. 

Bu maddenin hükmi) 1 Teşrinisani 1927 tarihinden başlıyan içtimaa da şâ

mildir. 

(Madde - 65). 

(39] - Havale meseleleri hakkında 27.XI1.1948 tarihinde Kamutayda cereyan 
eden tartışmalara bakinizi 

(T. D. S. 321:338). 

(Madde - 66). 

[40] - 13 üncü nota bakınız! 

(Madde - 67). 

[41] - Balıkesir Mille'vekili H. M. Çarıklı birkaç arkadaşıyle verdiği bir teklif

teki imzasını geri almıştır. (3 .IX. 1947 T. D. S. 563:564). 

- Ordu Milletvekili Kefe t Aksoy'un geri verilmesini istediği bir teklifini Zongul

dak Millevtekili Rifat Sivışoğlu kabullenmiştir. 

(T. D . 26.1.195 l-Sayta : 378:379). 

(Madde - 68). 

[42] - Anayasa Komı-.yonu raporu 8.1.1940 4 / 2 . 

- 33 numaralı nottaki I 165 numaralı Karara bakınız! 

http://10.XI.1932
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(Madde - 69). 

[43] - İOG nci maddi ile karşılaştınız! 

(Madde - 76). 

[44] - Şapka Kanımı nıııı.ı kabulünden beri Başkan , kürsüde frakla oturur. 

- 1.6.1945'te B a ş k a m ekili Dr. M . Germen, reislikten çekildiğini söyliverek 
kürsüyü boş bırakınca. Başkan Renda hemen yerine geçmiş ve günlük elbisesiy
le başkanlık etmiştir. 

Ve yine 5.6.1950de Baskanvekili Fuad Hulusi Demirelli. seçim tutanağının 
oylanması işinde, kürsüyü Başkanvekili Hulusi Köymen'e bırakmış, o da günlük 
elbisesiyle Başkanlık etmiştir. 

- Başkan . Kamutaya herhangi bir tebliği ayakta yapar. 

(14.5.1945 - T. D. S. 5 11. 

(1.2.1952 - T. D. S. 

(13.4.1953 - T. D. S 36 I I. 

(18.5.1953 - T. D. S. 206:297). 

(22.6.1953 - T. D . S. 168i. 

(23.7.1953 - T. D. S 1 137). 

(Madde - 81). 

[45] - 22.6.1946. T. I). S. 104. 

ve madde 95'e baktı ez! 

(12.1.1949. T. D. S. 5 1 :t)2l. 

(L2.6.1950. T. D. S. :f>9k 

(12.1.1951. T. D. S. ' V : i 67). 

(Madde - 83). 

[46] - 5.2.1 951 tarihiı 3'i uncu Birleşim Tutanak Dergisine bağlı Anayasa Ko
misyonu raporuna ve bu hususta cereyan eden müzakereye bakınız! (Sayfa 5 1:52 
- basmayazı 76). 

(Madde - 85). 

[47] - Hükümet çekilmiş bulunursa Kamutay, yeni Hükümetin kuru lusuna 
kadar kanunların görüşülmesini geciktirir. (25.1.1939, 9.6.1948 ve 17.1 .1949). 

(12.5.1949. T. D. S. 381:384). 

[48] - 220 nci maddeye bakınız! 

(Madde - 87). 

[49] - (1.1 1.1950 - T, D. S. 15). 

(Madde - 92]. 

[50] - 23.3.1950 - T. D. 
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(Madde - 94). 

[5 1 ] - 45 inci nota bakını/.! 

(2 1.1.1949 - T. D. S ı . . 1 5 9 \ 

(Madde - 95). 

152] - Teşkilâtı Esası ve Kanununun 20 nci maddesinin son fıkrasına bakınız! 

(Madde - 98). 

[53] - 1367 numara!, Karar : 

Kanun başlıklariyle f a s ı l unvanları ve haşiyeler hakkında 

U m u m i Heyette müzake re edilen kanun teklif ve lâyihalarının başlıklariyle kı
sıl unvanlarının ve m ad "l<- kenarlarına not halinde konulmakta olan haşiyelerin 
hazan okunmakta ve ba /an da okunmamakta olmasına mebni bu h u s u s u n kati 
ve esaslı bir şekle konulması intizam ve istikrar bakımından muvafık görülmüş
tür. 

Kanunların ruhu esasen maddelerde münderiç hüküm ve ifadeleriyle tâyin ve 
tavzih edilmekte ve tatbıkaı da o maddeler m a z m u n u n a göre yapılmakta olduğu 
cihetle kanunların sırf mahiyetlerini gösterir surette yazılan başlıkları ve alâka
darlara kolaylık temini ıııaksadiyle dercedilen fasıl unvanlarını ve maddelerin kı
saca birer hulâsası şeklinde olarak kenarlarına konulan haşiye notlarını da ka
nun hükümlerini aynen ilim a ve ifade ediyor gibi telâkki etmek doğru olamıya-
cağından ve bu şeklin kabulü halinde tatbikatta birtakım karışıklıklar vukuu 
melhuz bu lunduğundan bunların kanun metninden sayılmalarına mahal olma
dığına; 

Şu kadar ki. bunları ı kanım hükümlerine intibak etmesindeki lüzum derkâr 
olduğu cihetle bu husmta bir aykırılık vukua gelmemesini temin için kanunla
rın müzakeresi esnasında baslıklar ve fasıl unvanları ile madde kenarlarındaki 
haşiye notlarının dahi o iananasına: 

Ve haşiye notlarının Umumi Heyette okunmuş olacağına göre, Resmi Gazete
de aynen neşredilmesinde bir mahzur değil, bilâkis alâkadarlara temin edeceği 
kolaylık bakımından faydalı olacağı cihetle bu haşiyelerin de, kanun metninden 
addedilmemek üzere, kanunlarla birlikte neşrinde devam edilmesine: 

Karar verilmiştir. (Cilt : I - Sayfa : 1 14 ve Cilt : 7 - Sayfa : 96. 14 I). 

26 Kanunusani 1944 

Bu işle ilgili tartışmalar: 

Dönem : 6 - Cilt 15 Savfa 107 

Dönem : 7 - Cilt 4 - Sayla 23 - Sütun 2 

ve Sayfa 29 - Sütun I 

(5.7.1943) 

(Madde - 99). 

[54) - Tüm halinde kabul olunan kanunlar da vardır. 
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(Madde - 99). 

[55] - Sayıştay raporlarının da bir defa görüşülmesi âdet olmuştur. 

- 1 14 üncü maddenin on fıkrasiyle 232 nci maddenin ikinci fıkrasına bakı
nız! 

- Birinci görüşmede < ıkarılması kabul edilen bir maddenin tekrar görüşülme
si hakkında ikinci görüşmede değiştirge verilebilir. 

(T. D . 26.IV. 1949 - S 15 7 ) . 

(Madde - 100). 

[56] - 34 üncü maddenin 7 nci fıkrasına bakınız! 

(Madde - 101). 

[57] - Kifayeti müzakere sorulara da şâmildir. 

(T. D. 27.11.1952 - S a v f a 964:965). 

(Madde - 104). 

[58] - Türk Ceza Kan ununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nım tasarısının görüşülmesi esnasında maddelere geçilmesi kabul edildikten 
sonra yalnız 141 ve 142 nci maddeler ele alınarak diğer maddeler komisyona ia
de edilmiştir. 

(T. D . 23.XI. 1951 - Savla 176:186). 

(Madde - 105). 

[59] - Ağrı Milletvekili Celal Yardımcı'nım hastane, okul. park. meydan, cad
de ve emsali müessese v e yapılara, yaşayan kişi adlarının konmaması hakkında
ki kanun teklifinin maddelerine geçilmesi kabul edilerek görüşülmeye başlanmış, 
fakat maddeler kabul edilmediğinden teklif reddedilmiştir. 

(T. D. 8 .VI . I95I - Sayfa 1 18:120). 

(Madde - 1051. 

[60] - Bir tasarı, ikin-i görüşme esnasında Kamutayca, ilişkin komisyona de
ğil de. geçici bir komisyona havale o lunmuşsa . Kamutaya tekrar geldiğinde o ta
sarı yeni baştan iki görüşmeye bağlı tutulur. 

(T. D . 30.XII. 1930 - S 2 2 0 ) . 

- 76 nci maddeyle karşılaştırınız! 

(Madde - 106). 

[6 I ] - Birinci görüşme sırasında bir maddenin kanundan çıkarılması teklif 
retlemniş ve madde kabul edilmiş iken ikinci görüşme sırasında o maddenin çı
karılması yine teklif olunabilir. 

(T. D. 19 ve 24.111.19 i2 • S. 64 ve 72). 

- 1 19 uncu maddem ı 2 nci fıkrasına bakınız! 

- Tokad Mebusu Sula Ataııç'm. Teke! Gene! M ü d ü r l ü ğ ü yapı işlerinin Bayın
dırlık Vekâletine devri h Udunda kanun teklifi (Reddedilmiştir.) 

(21.i. 1953 - T. D. S. 3a 1:31 1). 
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- Ç o r u m mebusları Ahmet Başıbüyük ve Hüseyin Ortakçıoğlu'nun. Emirber 
ve Seyir Erleri hakkında>:ı Kanunun 1 inci ve 3 üncü maddelerinin değiştirilme
sine dair olan 1600 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
(Reddedilmiştir.) 

(4.11.1953 - T. D. S. 

- Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan in . subay ve memurların protokolün tespit 
ettiği hallerden gayrı karşılama ve uğurlamalarda bulunamayacaklar ına dair ka
nun teklifi (Reddedilmiştir. 1 

(25.XI.1953 - T. D. S. 393). 

(Madde - 107). 

(621 - Kendisine böyle hır "İzin" verilen milletvekili yeni bir teklif yapamaz. 
(24.111.1932 - Sayfa 75). ancak görüşme konusunu hangi gerekçeye dayanarak 
kabul veya reddettiğini .'••eyleyebilir. 

(T. D. 29.V. 1 944 - S. 4 I 8 - 30.XII. I 946 - S. 8:43). 

I Madde - 110). 

(63] - Kifayeti müzakere sorulara da şâmildir. 

(T. D . 27.11.1952 - S . 9tj4:965). 

(Madde - 111). 

|641 - Ajans ile ilan dahi böyledir. 

(T. D. 12.V1I.1940 - S.63:64). 

(Madde - 115). 

|651 - Birinci görüşmede çıkarılması kabul edilen bir maddenin tekrar görü
şülmesi hakkında, ikinci görüşmede değiştirme verilebilir. 

(T. D. 26.VI. 1940 - S . 157:161). 

(Madde - 116). 

[66] - 107 nci maddeye bakınız! 

(Madde - 119). 

(67) - Komisyon dikkate alınan değiştirgeye uymak zorunda değildir. 

(Madde - 119). 

[68] - 292 numaralı Katar : 

- Divanı Muhasebat la , lüzumunda bir kanun tefsirini Meclis Riyasetinden ta-
lebetnıek hakkına malık olduğu. Heyeti Umumiyetini yirmi ikinci içtimainin Bi
rinci Celsesinde tekarrür etmiştir. 

6 Kânunusani 1927 

669 numaralı Karar m 8 inci maddesi : 

- Tefsir kararlarının makabline şümulü tabiî ise de tefsirden evvelki usul ve 
a h k â m a tevfikan icra ve ikmal ve alâkası katedilmiş ve emrivaki halini almış olan 
mesaile de teşmili halinde tefsir ile az çok münasebettar kâffei muamelâtın yeni-
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den tetkik ve tadili icab«dip buna ise mahal ve imkân olmadığından 158 numa
ralı tefsir kararından evvd t.isfiyeye tâbi tutulmuş ve müddeti hizmeti on beş se
neden dûn olmak dolavısıvle ikramiyesi verilerek alâkası kat'edılmiş olan me
murlara mezkûr tefsir kırarına istinaden iadei muhasebe suretiyle tekaüt maaşı 
tahsisi gayricaizdir. 

24 Kânunuevvel 1931 

- Bir encümen, kendisine muhavvel bir tefsir talebi hakkında, kısmen, tefsi
re mahal olmadığı yolunda bir mazbata tanzim edebilir ve kısmen de o tefsir ta
lebini bir lâyiha mevzuu yapabilir. 

1944 - basmayazı 126 

(Madde - 124). 

[691 - 24.12.1951 tarihli 2 I inci Birleşimde. G ü m r ü k ve Tekel Komisyonu ra

poru üzerine cereyan eckn müzakerelere bakınız! 

(T. D . Sayfa - 312:320). 

(Madde - 124) 

1701 - Bir tasarı, komisyondan Kamutaya yorum şeklinde gönderilirse, yorum 
gjbi, bir defa görüşülür. 

(T. D. 27.1 1.1933 - S. 55:59). 

(Madde - 124). 

[71] - 156 nci maddi ye bakınız! 

- Genel bütçeden öd-uu-k alan katma bütçeler, Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
kabulünden evvel görüşülemez. 

(24.12.1948 - T. D. - avla : 281). 

(Madde - 126). 

[72] - 23.1.1952 tarh ılı 30 uncu Birleşimde, Bütçe Komisyonu Başlandığı tez

keresi üzerine cereyan eh'iı görüşmelere bakınız! 

(T. D. Sayfa - 260:2(>ş,. 

(Madde - 126). 

[73] - Bu müddetin : ğurıe indirilmesi için Afyon Karahisar Milletvekili Bere 
Türker'in yaptığı teklif r<denmiştir. (3.12.1945). 

- Bu yedi gün meselesi hakkında, 31.12.1947 tarihli T. D. sinin 895 ve 896 
nci sayfalarında, Başkanın sözlerine bakınız! 

(Madde - 127). 

[74] - Kamutayca kabul olunan Bütçe Komisyonu raporundan (S. Sayısı : 

I 33'e üçüncü ek : 

- Meşgul bu lunan memuriyet kadrolarının, ne Hükümet , ne de komisyonca, 
ilgili kanunlarda usulen tadilât yapılmadıkça (b) cetveline alınması teklifinin uy
gun olmıyacagına karar •erildi. 
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(T. D. 22.2.1949 - S. 3-- 7:4 14). 

(T. D . 27.2.1949 - S. 908:969). 

(Madde - 127). 

[75] - Tunceli Milletvekili Necmeddin Sahir S ı lanin sözleri ve önergesi -

19.2.1947. T. D. S. 278:281 . 

(Madde 127). 

[76] - Beş milletvekili hemen ayağa kalkmalıdırlar. Aradan zaman geçmeme
lidir. 

(T. D. 9.V. 1941 - S. -12 i. 

(Madde - 134). 

[771 - 1 15 numaralı Karara ve yerleşen âdete göre Aktarma ve Ekleme Öde
nek kanunlariyle Kes in h « s a p kanunları da açık oylamaya konur. 

(Madde - 135). 

[78] - 28.13.1946 taı ılık Oturumda (T. D. S. 757. 75S) bir kanunun bir mad

desi hakkında verilen dt ğıstirgenin açık oya konulması 19 imzalı bir önerge ile 

teklif edilmiş ve değiştin.e Kamutay Başkanlığınca açık oya arz edilmiştir. 

- Ve yine 30.1.1950 T. D. S. 423, 

12-2.1951 - T. D. S. 1 I i . 

27.4.1951 - T. D. S. 3 15. 

23.7.1951 - T. D. S. 277:278, 

23.2.1952 - T. D. S. 55 1:552, 

23, 31.3.1952 - T. D. S. 80.108. 

9.6.1952 - T. D. S. I 16. 147. 

9.7.1953 - T. D. S. -i 13. 

1.3.1954 

2.3.1954 

9.3.1954 tarihli toplantılarda muhtelif konular, (15) imzalı önergeler üzerine 
açık oya arz edilmiştir. 

(Madde - 136). 

|79] - 7 Ocak 1947 tarihli Resmi Gazetede böyle bir ilân yapılmıştır. 

(Madde - 136) 

[80] - 16.12.1946 tarihli Oturumda Kamutaya arz olunan Başkanlık Divanı 
kararı. 

(T. D. S. 154). 

Kamutayın 6 .12.19)0 günündeki Birleşiminde A b d ü r r a h m a n Münip Ber-
kanin seçim tutanağını!) oylanmasında yanlışlık o lduğundan bahsile yeniden 
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oya konulması için işin ; umdeme alınması hakkında istanbul Milletvekili O s m a n 
Nuri Koni ve üç arkadaşı tarafından, oylamadan beş gün sonra, 1 1.12.1940 gü
nü Başkanlığa sunulan önerge. İçtüzüğün 201 inci maddesi gereğince. Başkan
lık Divanınca incelendi. 

Bu konudaki görüşmeler ve incelemeler sonunda aşağıdaki noktalar tespit 
o lundu: 

1. Yanlışlığı iddia edilen oylamaları düzeltmek. İçtüzüğün 137 nci maddesi 
gereğince Birleşim e s n a m d a Başkanlığa ve Birleşimden sonra 201 inci madde 
uyarınca Başkanlık Divanına ait o lduğundan 6.12.1946 günündeki Birleşimde 
Başkan tarafından tehir- edilen oylarla varılan sonuç üzerinde, bu hükümler dı
şında herhangi bir değişiklik hüküm ifade etmez. 

2. İçtüzüğün 137 nci maddesi gereğince açık oylamalarda muteber olan renk
tir. B u n d a n başka 6.12 i 9 16 günündeki Birleşimde milletvekillerinden bazıları
nın sorması üzerine renklere riayet edilmesi mecburiyeti Başkan tarafından ay
rıca, açıkça, mükerreıeıı ve kesin olarak ifade olunmuştur. 

Kaldı ki, renk üzerine yapılacak işaretlerin itibara alınması ve b u n u n tetkik 
vesilesi sayılması İçtüzüğün hükümsüzlüğünü ve Büyük Millet Meclisi kararları
nın istikrarsızlığım intaceder. 

Bu d u r u m a göre. İçtüzüğün sarahati ve Başkanlık makamının ikazı karsısın
da, herhangi bir oy pusulası üzerinde. İçtüzüğe aykırı olarak bulunacak bir yazı 
hükümsüzdür . 

Yukarda yazılan sebeplere binaen 6.12.1946 günündeki oylamada. Başkan
lık Divanınca değişikliği gerektiren bir cihet görülmemiş ve Başkanlıkça tebliğ 
olunan kararın tanı ve muteber olduğu neticesine varılmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 

T B M M Başkanı 
K. Karabekir 

IMadde - 137). 

[81] - Oya katılan üyelerin saltçokluğu. 

(29.1 1.1950 - T. D. S. 207). 

(Madde - 143). 

[82] - Eskiden çoğunluk yoksa seçim gelecek Birleşime bırakılırdı. (23 ve 
25.12.1942). 

VII. Dönemden beri yuıau.ıluk olmadığı takdirde 6 ııcı maddede olduğu gibi. 
3 defa oy toplanmaktadır 12.2.1947 

- 80 inci nota da bakınız! 

(Madde - 143). 

[83] - Müzakere nisabında üçte iki ekseriyete lüzum yoktur. 

(T. D. 17.12.1952 - Savla. 294:299). 



TTKK PARI.ANnSNTO TARİIît 

(Madde - 146). 

[ 8 4 ] - Tutanakların b ısında aynen yayılmasını istemek, kararda cezai bir mü

eyyide bulunamıyacağına v e her gazetenin hacmi b u n a müsait olamıyacagına gö

re, doğru olmaz. 

( 2 3 . 6 . 1 9 4 8 - T. D. S . 3 5 8 : 3 5 9 ) . 

(Madde - 147). 

[ 8 5 ] - Kürsüde sarf dilen bâzı cümlelerin tutanaktan çıkarılması hakkında 

vâki olan bir teklif. Başkanlıkça oya dahi sunulmamıştır. 

( 2 9 . 1 2 . 1 9 4 8 ) . 

(Madde - 147). 

[86 ] - B a ş b a k a n a te\ İh olunan sorulara ilgili bakanlar cevap vermektedirler. 

- Soru sahibi Kanını avda hazır bulunmadığı halde dahi Hükümet açıklama
da bulunmuştur . ( 6 . 6 . 1 " 19 T. D. S. 303:304 - 2 3 . 3 . 1 9 5 0 ) . 

(Madde - 149). 

[ 8 7 ] - 20.1 1.1946 tarihli Birleşimde Başkanın sözleri. 

İT. D. S. 80) . 

ı Madde - 150). 

[ 8 8 ] - Bakan, aynı taundaki soru önergelerine birleştirerek cevap verebilir, 

( 1 9 . 6 . 1 9 5 0 - T. D. Sayla. I 99) . 

- Tarım Bakanı adına. ' ırıııaıı Genel M ü d ü r ü . 

( 2 7 . 1 1 . 1 9 5 1 - T. D. S. .:ı • I ı. 

- Millî Savunma Bakanı adına. Hava Kuvvetleri Komutanı ile Sağlık Dairesi 

Başkanı cevap vermişleı in. 

( 15 .12 .1951 - T. D. s . 2 5 7 ) . 

(Madde - 152). 

[ 3 9 ] - Soru önergesinde yalnız bir imza bulunur . 

( 1 2 . 2 . 1 9 4 7 - T. D. S. 12 1 ve 131). 

(Madde - 154). 

[ 9 0 ] - Mardin Milletvekili İrfan Ferid Alpaya'nm, Cumhuriyet Gazetesinde çı

kan bâzı yazılar hakkıneakı sorusuna cevap veren Adalet Bakanı M a h m u t Esat 

Bozkurt'taıı sonra bu cevabın konusu olan. Muğla Milletvekili Yunus Nadi Abalı-

oğlu'na söz verilmiştir. 

[T. D. 5 . 6 . 1 9 3 0 - S. 5i. 

- İzmir Milletvekili: Mahmut Esat Bozkurt'un, İş Kanunu hakkındaki sorusu

na Ekonomi Bakam Mustafa Şeref Özkan cevap verdikten sonra, bu lâyihanın 

havale edilmiş b u l u n d m ıı Ekonomi Komisyonu sözcüsüne söz verilmiştir. 

( 1 . 6 . 1 9 3 2 - S. 2 ) . 
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- D a h a sonraları, bilhassa Sekizinci ve Dokuzuncu Dönemlerde bu misaller 
çoğalmıştır. (21,11.1 947.2-1.1 1.1950. 3.1.1951, 22.1.1 951. 27.6.1 95 1. 7.1.1952, 
I 1.1.1952. 4.2.1952 ve J. 1.3. I 952). 

- Bildirmenin 15 dakikadan fazla sürmesine yine Sekizinci Dönem başların
da m ü s a m a h a edilmiş, halta bu yüzden Recep Peker Hükümetiyle Meclis Baş
kanlık Divanı arasında bâzı ihtilaflar da çıkmışsa da vaziyet sonraları yine durul 
muş ve son zamanlarda bu 15 dakika hususuna Başkanlıkça itina gösterilmek
te bulunulmuştur . 

- Bir de bakanlara ve soru sahibine ikinci defa söz verilmesi meselesinin bâ-
is o lduğu karışıklıklar v.urdır ki bütün bunların Dahilî Nizamnamede yapılacak 
yeni değişikliklerle önleneceği umulmaktadır. 

(Madde - 155). 

[91] - 34 üncü nıackbuım son fıkrasına bakınız! 

(Madde - 1561. 

[92] - 1.12.1950 tarihli 13 üncü Birleşim Tutanak Dergisinin 3:5 inci sayfa
larına bakınız! 

(Madde - 1 57). 

[93] - Şimdiye kadaı Meclis soruşturması aşağıdaki olaylar hakkında uygu
lanmıştır: 

1. Cebelibereket Milletvekili ve Bahriye eski Bakanı İhsan Eryavuz 
24.12.1927 - Yavuz Harlı Gemisinin tamiri meselesi neticede keyfiyet Yüce Diva
na sevkedildi ve İhsan E v n v u z ile Bilecik Milletvekili Dr. Fikret hüküm giydiler. 

2 . Gazianteb Milletvekili ve Ticaret eski Bakanı Ali Cenanı - 10.3.1928 un ve 
zahire fiyatlarının yiiks» hilesini önlemek için Ticaret Bakanlığı emrine verilen 
500 000 liranın sarf sur. lı mesele yine Yüce Divana tevdi edildi ve Ali Ceııani'nln 
h ü k ü m giymesiyle nihav t buldu. 

3. Bahriye eski Nazıı ı Mahmut Muhtar (Paşa) Katırcıoğlu - 4.4.1928 İngilte
re'de Times Iron VVorks lubrıkalarına kefaletsiz ödenen 20 000 İngiliz lirası - Yü
ce Divan kuruldu ve (Pa.şaı tazminat ödemeye h ü k ü m giydi. 

4. Trabzon Milletvekili Hasan Saka (Maliye eski Bakanı) - 9.6.1932 barut ve 
mevaddı infilâk iye meselesi Hasan Saka hakkında kovuşturma yapı lmasına ve 
son tahkikatın açılmasına mahal olmadığını mübeyyin raporun 1 5.12.1 932'de 
kabulü ile mesele kapandı. 

5. Erzincan Milletvekili Saffet Arıkaıı (Millî S a v u n m a eski B a k a m ) ve Sinob 
Milletvekili Cevdet Kerim İneedayı (Münakalât eski Baltanı) - 16.1.1942 - Akde
niz'de batan Refah Vapuru hâdisesi - 2.2.1942 de Meclis, tahkikat icrasına lü
zum görmemiştir. 

6. Kayseri Milletvekili ve G ü m r ü k ve Tekel eski Bakanı Suad Hayri Ürgübli ı -
i 6.8. Î946 - Tekel İdaresinde yapılan yolsuzluklar Yüce Divan teşkil edildi ve mu
maileyhin beraet ettiği a l ı geçen Divanın 26.11.1948 tarihinde okunan tezkere 
sinden anlaşıldı. 
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7. İzmir Milletvekili ve Ticaret eski Bakanı Atıf İnan - 7 Eylül kararlarının 
vaktinden evvel ifşası sureliyle haksız kazanç temin edilmiş olduğu iddiası üze
rine Meclis soruşturma-ı yapılması hakkındaki talep 24.11.1947 de retlenmiş-
ken 4.6.1948 de böyle bir soruşturma yapılması kararlaştırılmış ise de soruştur
ma sonunda adı geçenin .-.onımlu bulunmadığına karar verilmiştir. (Karar -
1650). 

(Madde - 169). 

194] - Ticaret eski B.ikanı Ali Cenanı olayı, Kamutaya. Sayıştay Komisyonun 
bir raporiyle yollanmışta . ı U>.3.19281. 

- Soruş turma önere ı. asıl sahibi vazgeçtiği takdirde bir başka milletvekili ta

rafından kabullenebilir 

(23.6.1948 - T. D. S 35 1 ). 

(Madde - 169). 

[95] - Beş kişilik komisyon, seçimle kurulur. 

(16.8.1946 - T. D. S 7 7 : 7 8 ) . 

(9.1.1953 - T. D. S. " O . I 10:1 1.1). 

(Madde - 170). 

[96] - Açık oy istenemez. (24.1 1.1947). 

(136 nci madde - Fıkra I 1. 

(Madde - 171). 

[97] - G ü m r ü k ve Tekel eski Bakanı Sııad Hayri ÜrgübliVye yazılı savunma
sını yapması için on bes gıın önel verilmişti. 

(T. D. S. 372 - 17.9.: 9)<>ı. 

(Madde - 171 ). 

[9S] - Yine Sııad Hayri Urgüblü meselesinde keyfiyet Adalet ve Anayasa ko
misyonlarından kurulmuş bir Karma Komisyona havale edilmişti. 

(T. D. S. 67 - 15.1 1 .1946) 

- Özel soruşturma komisyonu seçimle mi, kur'a ile mi? 

[Madde - 172). 

[99] - Bahriye eski Bakanı İhsan Eryavuz'un, Yavuz ve Havuz olayında .Soruş
turma Komisyonu bâzı kişileri tutturmuştur. (Karma Komisyon tutanağı: 
22.1.1928). 

(Madde - 1 73). 

[100] - 1506 sayılı Karar: 

Tekel Genel Müdürlüğü ile Kibrit ve Çakmak Tekel Geçici İşletme İdaresine 
bağlı bâzı işletmelerde yapılan yolsuzluklar dolayısiyle G ü m r ü k ve Tekel eski Ba
kam Sııad Hayri Ürgiiblü nün cezalı veya akçalı sorumunu gerektiren bir hali 
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olup olmadığı hakkında Ad.-ilet ve Anayasa Komisyonlarından kurulacak Karma 

Komisyonca soruşturul ı ı IM yapılmasına; 

Ve icabında müddetin ıı/.atılması için Kamutaya baş vurulması kaydiyle bu 

komisyonun üç ayda işini bitirmesine; 

Ve komisyonun veya m kil edeceği ikinci komisyonun Meclis dışında da tah

kikat yapmak için yetki -.ahibi olmasına; 

Karar verilmiştir. 

1 524 sayılı Karar : 

G ü m r ü k ve Tekel e- ki Bakanı Suad Hayri Ürgüblü hakkında soruşturma 
yapmak ve üç ayda işim bitirmek üzere 15.1 1.1946 tarih ve 1506 sayılı Kararla 
kurulan Karma Komisyonun görev süresinin 15.2.1947 tarihinden itibaren üç 
buçuk ay daha uzatılma ana karar verilmiştir. 

1801 sayılı Karar : 

Türkiye Büyük Mili» i Meclisi ve müştemilâtı ile Milli Saraylar, kasırlar ve 
köşklerdeki eşya hakkında soruşturma yapmak üzere 1748 sayılı Kararla vazife
lendirilen ve 1786 sayılı Kararla da salâhiyetleri belli edilen komisyonun, icabın
da müddetin uzatılması ıcııı Kamutaya müracaat edilmek kaydiyle, altı ayda İşı
nı bitirmesine ve Meclis haricinde de soruşturma yapmaya salahiyetli bulunma
sına karar verilmiştir. 

(Madde - 174). 

[101] - 1748 ve 1780 sayılı Kararlara bakınız! (2 1.12.1951. 31.3.1952). 

[102] - (2 1.4.1948 - T. I). S. 85:1 17). 

- (19.1.1949 - T. D . s. 152:154). 

- ( 2 2 . 3 . 1 9 5 0 - T. D. s ms\5, 705:707). 

- (21.12.1951 - T. D . S 281:284). 

- ( 1 5.4.1953 - T. D . : j . af.7:398). 

(Madde - 177). 

[103] - Milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan milletvekillerinin adları aşağı
dadır: 

Tahsin (Maraş) - Adanı öldürmeye kışkırtmaktan (on sene kürek cezası giy
miştir). 

7.4.1926 

Dr. Fikret Onura lp (Bilecik) - Yavuz ve Havuz meselesinde ilişiği o lduğundan 
(Dört ay hapis ve yüz lira para cezası ödemeye h ü k ü m giymiş, milletvekilliği sıfa
tı kalkmıştır). 

13.2.1928 

Ali Rıza Bebe (Cebelibereket) - Meclis vezııesindeki ihtilasla ilişiğinden (Bera-
et etmiştir). 

2.2.192 S 
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Ali Saip Ursavaş (Urta> Atatürk'e yapılacak suikast işine karıştığından (Be-
raet etmiştir). 

18.10.1935 

Refet Ülgen (Urfa) - 7ü ık Maarif Cemiyetinin tertip eylediği piyango işlerinde 
yapılan yolsuzluklardan dolayı (Beraet etmiştir). 

23.1.1942 

Hasip Ahmet Aydına i'Tokad) - Türk Maarif Cemiyeti Lisesinde direktör veki
li bu lunduğu zaman kayıtlar ve defterler üzerinde değiştirme yaptığından (Muha
kemesinin men'ine karaı verilmiştir). 

23.1.1942 

Reşad Aydınlı (Denizlü Bilerek iftira suçundan . 

30.1 1. 1949 

Gl. Sadık Aldoğan (Afyon K.) - Hükümetin mânevi şahsiyetini tahkirden. 

24.3.1950 

Hüseyin Cahit Yalçın (Kars) - B. M. Meclisini tahkir ve tezyiften. 

18.4.1952 

(Sorgu yargıçlığınca anime dâvası ortadan kaldırılmıştır. 10.11.1952J. 

[104] - (I .4.1949 - T D. S. 7:18). 

(Karar - 164 1). 

(Madde - 180). 

[1051 - Anayasa Komisyonunun 1 1.4.1941 tariflinde kabul olunan bir rapo
rundan: 

Netice: Bu sebeplere binaen isnat olunan bir suçtan dolayı istenen takibatın 
Devre sonuna bırakılma-ana Meclis Umumi Heyetince karar verilmiş olan bir me
b u s u n yeni devrede dahi mebus seçilmiş olması halinde evvelce verilmiş olan ta
lik kararı h ü k m ü n ü n devamı icabedeceğine ve evvelki devre esnasında verilmiş 
talik kararlarının devre sonunda ancak yeniden mebus seçilmiyenler hakkında 
kendiliğinden ortadan kalkarak, takibatın başlaması lâzııngeldiğine ve şimdiye 
kadar bu yolda cereyan eden muamelenin değiştirilmesine mahal bulunmadığı
na karar verildi. 

(Madde • 180). 

[106] - Milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekilinin tutulması 
için Kamutaydan ayrıca karar almak istemez. 

(Karar - 1284). 

(Madde - 182). 

[107] - Bu ceza Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu hakkında (22. 
23.3.1950) ve Muş Milletvekili Ferit Kılıçlar hakkında da (7.1.1952) tarihlerinde 
uygulanmıştır. 
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(Madde - 186). 

[10S] - Teşkilâtı Esa-ıye Kanununun 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasiyle kar

şılaştırınız! 

(Madde - 188). 

[109] - Meclisten geçici olarak çıkarma cezasına ilk defa uğramış oları, Afyon 

Karahisar Milletvekili Gl. Sadık Aldoğan'a, 15 gün müddetle salona girmek yasak 

edilmiştir. 

(T. D . S. 241 - 28.5. ' 9 4 7 ) . 

- Bu ceza Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Özçoban (15.12.1948), Kütah

ya Milletvekili Ahmet Tautakılıç (29.12.1948) ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ke

mal Silivrili (7.4.1949), Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran (21.7.1953). Sey

han M e b u s u Cezmi Türk (9.3.1954) haklarında da uygulanmıştır. 

(Madde - 191 ). 

[1 10] - 5077 sayılı K.uıııııun 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası: 

Cumhurbaşkanl ığ ı Bütçesinin genel giderler ve hizmetliler besleme giderleri 

bölümünden verilecek avanslar Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının kara-

riyle (G 000) liraya kadar çıkarılabilir. 

(Madde - 198). 

[I 1 1] - 80 sayılı nota bakınız! 

(Madde - 201 ). 

[1 12] - Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurlarının Teşkilâtı hakkında Kamın 

(5509). 

Tadilleri (5931, 6120. 6 194. 6215, 6341). 

(Madde - 203). 

[113] - 22.2.1952 tarihli 44 üncü Birleşim Tutanak Dergisindeki görüşmele

re bakınız! (Sayfa - 508:5 12). 

(Madde - 212). 

[1 14] - 5509 numaralı Kanuna göre: Mutemetlik. 

[1 15] - 5509 numaralı Kanuna göre Mecliste bir de. Başkanlığa bağlı "Husu

si Kalem Müdürlüğü" vardır. 

(Madde - 2 18). 

[I 16] - 1954 malî yılı Mııvazenei Umumiye K a n u n u n a bağlı (R) cetvelinin Bü

yük Millet Meclisi kısmındaki formül: 

Fasıl 453 - Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar. 

Madde 2 1 . - Meclis namına kongre, konferans, komisyon, tören ve davetlere 

iştirak edeceklerin yolluk v e masrafları. 
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Madde 22. - Avrupa Islısari Meclis ve Komisyon toplantılarına katılacakların 
yollukları: 

Bu gibi toplantılara iştirak etmeleri zaruri görülen âza adedi Meclis Riyaset 
Divanınca, grupların mütalâaları da alınmak suretiyle tespit edilir. Gönderilecek 
heyete iştirak edecek mebusları kendi grupları seçer ve Meclis Riyasetine bildirir. 
Riyaset bu suretle tespiı edilen listeyi U m u m i Heyetin tasvibine sunar. 

(Madde - 2191. 

11 17] - Türkiye Büyün Millet Meclisi Memurlarının Teşkilâtı hakkındaki 5509 
numaralı Kanunla bu kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 5931 numaralı 
Kanuna bakınız! 

(Madde - 2 2 1). 

(1 18] - Milletvekiiler.. Hükümeti iç ve dış d u r u m hakkında demeç vermeye 
davet eden önergeler veı -bilirler. Hükümetin bu yolda verdiği demeçten sonra ge
rek önerge sahiplerim ve gerek başka lar ına söz verilmez. (20.12.194S. 
30.6.1950. 14.7.1950.7 1.1952,26.5.1952 ve 6.1.1954). 

- Dış politikaya taalluk eden husus larda Hükümet tarafından re'sen malû
mat verildikten sonra muhalefet sözcülerine söz verilir. 

(19.12.1951 - T. D. - ayla 234). 

(Madde - 222). 

[119] - Yolluk kanunimi: 3135. 4440. 5143. 6242 ve 6245. 

(Madde - 228). 

Seçim usulünün prensipleri 

M A D D E 1. - Milletvekili seçimi tek derecelidir ve ekseriyet usulüne 

göre genel eşit. gizli o;, la yapılır. Oy serbest ve şahsidir. Oyların sayılma

sı ve ayrı lması açıktır 

(*) Bu kanun 1 7.2.J954 tarihti ve 6272 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve değiştirilen 
16. 19. 27. 117. 1 10. ! 20. 122. 123. 124. 125 ve 126 net maddeler ile eklenen 
maddeler ayrıca 30.6.1'•}'>-} tarihli ve 6428 sayılı Kanunla da 35. 71. 89. 91. 
109. 110. 135 ve 160 maddeler değiştirilmiş. 45 ve 46 nci maddeler yeniden 
düzenlenerek metindi-,:i yerlerine konmuştur. (K. Ö.j 

3 - M I L L E T V E K I L L E R I S E Ç I M I K A N U N U (*) 

(Resmi Gazete ile ilânı : 21.2.1950 - No. 7438) 

Kanun No. Kabul 

5545 16.2. 

Kabul Tarihi 

16.2.1950 

BİRİNCİ KISIM 

Esaslar 
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Seçim çevresi 

M A D D E 2 . - Milletvekili seçiminde her il bir seçim çevresidir. 

Seçim bölgesi 

M A D D E 3. - Millerve.ki.li seçiminde nüfusu 150 den yukarı olan her 
köy. kasaba ve şehirlerde her mahalle birer seçim bölgesidir. Her seç im 
bölgesinde en az bir sandık bulundurulur. 

Nüfusu 150 ve daha aşağı olan köylerle (Muhtar l ıklar) sair meskûn 
yerler kendilerine yol ve gidip gelme bakımından en yakın ve en kolay 
oları seçim bölgesinin .andık alanına bağlanır. Bu mesafe 4 ki lometreden 
fazla olamaz. 

Seçim nüfus ölçüsü 

M A D D E 4. - Türkiye Cumhuriyet i vatandaşlarından her 40 000 kişi 

için bir milletvekili seçilir. 

Nüfusu 40 000 den yukarı olan seçim çevreleri için aşağıda gösteri
len işlem yapılır : 

55 000'e kadar 1, 5 5 0 0 Eden 95 000"e kadar 2 . 95 00 Eden 135 000"e 
kadar 3 milletvekili s< eilır. Nüfus miktarı yükseldikçe milletvekili sayısı 
bu yolda artırılır. 

Milletvekili sayısının tespiti 

M A D D E 5. - Seçik e ek milletvekili sayısının tespitinde son genel nü
fus sayımı neticesi esas (utulur. 

Buna göre her seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısı Bakanlar 
Kurulunca bir kararname ile tespit olunur ve keyfiyet Resmî Gazetede ve 
her seçim çevresinde < (/.etelerle ve olmıyan yerlerde mûtat vasıtalarla ya
yınlanır. 

Seçim başlangıcı 

M A D D E 6. - Seçim döneminin son toplantı yılının 23 T e m m u z günü. 
seçimin başlangıç tarihidir. Ara seçimleri de. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi aksine karar vermedikçe , her yıl y ine 23 T e m m u z d a başlar ve her iki 
halde Eylül ayının 3 uncu Pazarına rastlayan gün oy verilir. 

Dönem bitmezden on< e Türkiye Büyük Millet Meclis ince seçimin ye
ni lenmesine karar verilmiş olması halinde keyfiyet Hükümetçe derhal 
ilân olunur. Yenileme Kararının verildiği günden sonra gelen kırk beşin
ci günü takibeden ilk Pazar günü oy verilir. 
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İKİNCİ KISIM 
Seçme hakkı 

Bölüm : 1 
Seçme yeterliği 

Seçmen 
M A D D E 7. - Millet 'ekili seçiminde 22 yaşını bitiren her vatandaş seç

mendir. 

Seçme/i olamıyanlar 

M A D D E 8. - Aşağıdaki kimseler seçmen olamazlar: 

1. Kısıtlı olanlar; 

2 . Yabancı Devlet uyrukluğunu ileri sürenler: 

3. Kamu hizmetinden yasaklılar. 

Oy veremiyecek seçmenler 

M A D D E 9. - Aşağıda yazıl ı seçmenler oy veremezler : 

1. Emniyet müdürleri , emniyet âmirleri, komiser ve komiser muavin
leri ve polisler; 

2 . Subaylar, gedikli subaylar ve gedikli erbaşlar: 

3. Asker î memurlar ve askerî adlî yargıçlar: 

4. Askerî öğrenciler: 

5. Si lâh altında b u l u n a n erat. 

Bölüm : 2 
Seçmen kütükleri 

1. Esaslar 
Seçmen kütüğü 
M A D D E 10. - Her seçim bölgesinin bir seçim kütüğü vardır. Bu kü

tük daimidir. 

Kimlerin kaydolun*ırağı 

M A D D E 1 1 . - Seçme yeterl iğine sahip olan her vatandaş ikametgâhı
nın veya en az üç aydan beri o turmakta bulunduğu yerin kütüğüne kay
dolunur. 

Devle t , il, özel idare y, belediye kadrolarında ve İktisadî Devlet Teşek
kül ve Müesseselerinde devamlı vazifeli olanlar (Muvakkat ve münavebe
li işçiler hariç) ve bunlarla birlikte oturanlar, müddet kaydı aranmaksı
zın, vazife gördükleri yerin seçmen kütüğüne yazılırlar. 

Yabancı memleket lerde bulunan vatandaşlar talepleri üzerine, tâyin 
ettikleri seçim bölgesine veya son ikametgâhlar ı kütüğüne yazılırlar. 
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Kutük kaydına göv oy verileceği 

M A D D E 12. - Her seçmen: kütüğünde kayıtlı bulunduğu seçim böl
gesinde oy verir. 

Birden ziyade seçmen kütüğüne kaydolunmak caiz değildir. Bir se
ç imde birden ziyade s--cim bölgesinde oy vermek yasaktır. 

Oy verme için kını. e kayıl esası 

M A D D E 13. - Seçmenlik sıfatının tâyininde esas seçmen kütükleridir. 
Kütüğe kayıtlı her secau ıı oy verebilir. 

Seçmen kütüğünde kavdı olmryanların oy vermeler ine müsaade olun
maz. Ancak z a m a n ı n d ı yapılmış bir müracaat üzerine kaydının icrası lâ-
zımgeleceğine dair mahkemeden ilânı alanlar ov hakkını kullanabilirler. 
Oy v e r m e gününe kadar seçme yeterliğini kaybett iğine dair yetkili merci-
den resmî belge gelmiş bulunanlar kütükte kayıtlı olsalar bile oy vere
mezler. 

2. Secim kütüklerinin düzenlenmesi 

Kütüğün tertiplenme esası 

M A D D E 14. - Seçmen kütükleri seçim bölgesinde seçmenin oturdu
ğu sokağına ve kapı numarasına göre tertiplenir. İlçe seçim kurullarının 
84 üncü madde gereğince düzenl iyecegi 2 nüsha listeden başka seçmen
lerin soyadlarmm aile sırasına göre bir de yardımcı cetvel düzenlenir . 
Numaras ı olmıyan insan oturan yerlere İstatistik Genel Müdür lüğünün 
Numerotaj yönetmelikleri esaslarına göre numara verilir. 

Seç im muameleler inde sokak ve kapı numarası üzerine tertiplenen 
liste esastır. 

Kütük ve listelerck en az seçmenin öz ve soyadı, babasının adı. do
ğ u m tarihi ve doğum \e r i gösterilir ve değişiklikleri kayıt için mahsus sü
tunlar bulunur. 

Görev ve yetkiler 

M A D D E 15. - Seçmen kütüklerinin düzenlenmesi işi valiler ve kay
makamla r tarafından sağlanır. 

Vali ve kaymakamlar kütüklerin düzenlenmesi ve gerekli değişiklikle
rin kütüklere işlenmesi işinde mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar heyet ve 
meclislerini görevlendirirler. 

Bu işlerin vaktinde yazılabilmesi için Devlet, il. özel idare ve belediye 
teşkilâtına dâhil (Yargıçlar ve askeri şahıslar hariçj bütün memurlar ı va-
ziflendirebilecekleri gibi hariçten de lüzumlu gördükleri kimseleri çalıştı
rabilirler. Bu işlerde . a l ı şma saatleri içinde veya dışında çalıştırılacak 
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memurlara zaruri m . s ı alları karşılığı ve hariçten al ınacak kimselerin 
gündelikleri , taşıma \ : kırtasiye gibi yapılacak başka her çeşit giderler 
her yıl İçişleri Bakanhaı Bütçesindeki özel bölüme konulacak ödenekten 
İçişleri Bakanlığınca belirtilecek esas ve miktarlara göre verilir. 

Düzenlemede yard > malar 

M A D D E 1.6. - (6272 ile değişik) 

- Mahal le ve köy muhtar ve ihtiyar heyet ve meclisleri vali ve kayma
kamının vazifelendire eği kimselerden de faydalanarak kendi seçim böl
gelerinde oturan butun seçmenleri sokak ve kapı numarasına göre ve 1 1 
inci maddede belirtilen esaslar dairesinde kaydederler. Kayıt işinde nü
fus kayıtlarından faydalanırlar. Listelerin düzenlenmesinde İstatistik Ge
nel Müdür lüğünün savun işlerinde kullandığı numerotaj cetvelleri esas 
tutulur. 

Kütüklerin tanzim ve tashihine mütaallik. ihtiyar heyet ve meclisleri
nin yapacağı , bütün Elemlerde o bölgede teşkilâtı bulunan partiler birer 
temsilci bulundurabilirler. İşlemlerin yapı lmasından iki gün önce temsil
ci göndermeler i parti! re bildirilir. 

Kütüklerin yeniden tanzimi gerektiğinde veya yoklama sırasında, ih
tiyar heyet ve meclisleri m hilâl etmiş bulunur ve yedek üyelerin iştirakiy
le de teşekkül edemezse veya köy ve mahallenin yeni teşkil edilmiş olma
sı hasebiyle henüz ihtiyar heyet ve meclisi seçi lmemiş bulunursa, yeni le
ri seçi l inceye kadar bunlara, bu kanunla veri lmiş olan vazife ve salâhi
yetler vali ve kaymakamlar tarafından teşkil edilecek bir heyete gördürü
lür. 

Yeterlik tespiti esnst 

M A D D E 17. - Karda müessir olacak olan seçme yeterliği , ikamet 
müddeti , memuriyet hali gibi sebeplerin tespitinde resmî belgeler esas 
tutulur ve muhtar ve- ihtiyar heyet ve meclislerinin şahsi bilgilerinden 
faydalanılır. 

Kayıt harici bırakılacaklar 

M A D D E 18. - Kendisinin başka bir seçim bölgesinde esas kaydı bu
lunduğunu ve oy hakkım orada kullanacağını beyan eden ve kayıt hari
ci tutulmasını Istiyen seçmenler de kaydolunmaz. 

Askı 

M A D D E 19. - (627 2 ile değişik) 

- Kütük listeleri okunaklı bir şekilde tanzim edildikten sonra, tasdik
li birer sureti o seçim bölgesinde teşkilâtı bulunan siyasi partilere ınak-
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buz ıuu kabilinde veri lir ve bunu mütaakıp listeler ait o lduğu köylerde, 
kasaba ve şehirlerde halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlere, bun
ları tanzim eden i h t i v a heyet ve meclisleri tarafından asılır ve keyfiyel 
mûtaf vasıtalarla ilân olunur. 

Kütük listelerinin hangi tarihte ve nereye asıldığı ve ilânın yapı ldığı 
heyetçe ve meclisçe bir tutanakla tespit olunur. 

Bunların asılı kaldığı müddetçe korunmasından muhtar lar ve alelû-
m u m zabıta âmir ve memurlar ı sorumludur. 

İtiraz ve müddet 

M A D D E 20. - Her - • mı bölgesinin kütük listeleri yedi gün müddet
le asılı kalır. Bu nıüdoet zarfında o seçim bölgesi içinde oturan ilgili her 
şahıs veya siyasi partilerin ocak. bucak ve ilçe başkanları liste kayıtları
na itiraz edebilirler. 

İtiraz şekli ve karen 

M A D D E 2 1 . - itiraz, nıuhlar vasıtasiyle ihtiyar heyet ve meclislerine 
sözlü veya yazı ile yapılabilir. Yapılan itirazlar mahsus defterine kayıt 
olunur. Sözlü itirazlar itirazı yapana imza ettirilir. Okuma y a z m a bilmi-
yenlere parmak bastırılır. 

İtirazı yapanlara, itiraz tarihini taşıyan bir makbuz verilir. 

İhtiyer heyet ve nı< diş ler i itirazı tetkik eder ve itiraz tarihinden itiba

ren en çok iki gün içinde isi bir karara bağlar. 

M a h ke meye başvurma 

M A D D E 22. - İtiraza iki gün içinde cevap verilmernişse veya cevap ve
rilip de itirazın yerimi olmadığı bildirilmişse. mtıteriz, seçim bölgesinin 
bağlı bulunduğu sulh yargıçlığına beş gün içinde başvurabilirler. Sulh 
yargıcı , itiraz hakkında üç gün içinde kesin karar verir. 

Kliniklerin adedi n muhafazası 

M A D D E 23 . - Seçmen kütükleri dört nüsha olarak tanzim olunur ve 
sahifeleri il veya ilçe veya bulunduğu taktirde bucak merkezindeki sulh 
hukuk yargıcına mühürleti l ir ve son sahifeye kütüğün kaç sabiteden iba
ret olduğu ve kaç seçmen bulunduğu şerh edilir. 

Bu suretle kesinleşen kütüklerden iki nüshası, ilçe seçim kurulu 
başkanlarının emrine hazır bulundurulmak ve bir nüshası da kendilerin
de kalmak üzere üç nüshası il ve ilçe nüfus müdür ve memurluklar ına 
ve dördüncü nüshası da köylerde muhtarlara ve belediye teşkilâtı olan 
yer lerde belediye başkanlarına verilir. Bunlar kendilerine verilen kütük
lerin muhafazasından sorumludurlar. 
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Kütükler milletvekili seçimlerinde muteberdir. 25 inci maddede tasrih 
edilen yok lama zamanına kadar bir mahkeme ilânı o lmadıkça, bunlar 
üzerinde hiçbir değişiklik yapı lamaz. Bu cihetten nüfus müdür ve me
murlar ı sorumludurla: . 

Muafiyet 

M A D D E 24. - İtiraz islerine dair her türlü evrak; resim, harç ve üc

retlerden muaftır. 

Yoklama 

M A D D E 25. - Bu kanunun yürürlüğe girdiği yılı takibeden yı ldan 
baş lamak üzere her yıl Nisan ayının 23 ünde başlıyarak Mayıs ayının so
nuna kadar seçim klinikleri gözden geçirilir ve bu kanun hükümler ine 
göre gerekli değişiklikler yapılır. 

Kütüklere girecek ve giremiyecekler 

M A D D E 26. - 1. Mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar heyet ve meclisleri 
kendi seçim bölgelerine ah seç im kütüklerinde: 

A ) Ölenlerin; 

B) Kanunun 8 in< i maddesinde belirtilen seçmen yeterliğini kaybe
denlerle 9 uncu madd^ gereğince oy veremiyecek olanların; 

C ) Evvelce haksız yere listeye geçenlerin: 

D) Başka yere nakil suretiyle ayrılanların; 

E) Başka bir İdi l ime kayıt talebinde bulunanların; 

İsimlerini kütükten si lmek suretiyle kütüğü tashih ederler. (D ve E) 
bentlerinde yazılan hallerde seçmenler in yeni kaydolunacağı kütüğe kay-
dolunmalar ı için o mahal muhtar l ığına da keyfiyeti bildirirler. 

II. Muhtar ve ihtiyar heyetleri ve meclisleri yok lama zamanında: 

A ) 22 yaşını dolduranları; 

B ) Yer leşme suretiyle seçim bölgelerini nakledenleri; 

C ) Memur iye te tâyin o lunmak suretiyle seç im bölgelerine oturanları: 

D) Yabancı memleket lerde bulunup kaydını talep edenleri ; 

E ) Evvelce bu kanunda yazılı sebeplerden dolayı kaybolan seçmenlik 
yeter l iğini yeniden iki isa bedenleri: 

F) Haksız yere seçmen kütüklerine girmiş olanları; 

Kütüklere kaydedeHer. 

Değişiklik yapılan kütükler 

M A D D E 27. - (6272 ile değişik) 
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- Yukarıki madde gereğince değişiklik yapılan kütüklerin, yalnız bu 
değişikliği ihtiva eden kısımlarının tasdikli birer sureti o seçim bölgesin
de teşkilâtı bulunan siyasi partilere makbuz mukabi l inde veri ldikten 
sonra kütük listelerinin lamamı, bu kanunun 19 uncu maddesine göre 
asılır. 

Bunlar hakkında da bu kanunun 20 ve 21 inci maddeler ine göre iti
raz olunabilir ve 22 n i maddesine göre mahkemeye başvurabilir. 

Sonradan teşekkül eden siyasi partilere talepleri vukuunda değişiklik 
ile birlikte kütüğün tamaı ı ımm tasdikli bir sureti verilir. 

Değişiklik yapılan kiuiiklcrin muhafazası 

M A D D E 28 . - Bu müddetlerden sonra 23 üncü madde gereğince yar
gıç tarafından mühiıri neıek kesinleşen kütükleri, y ine aynı madde hük
mü dairesinde muhafaza edi lmek üzere il ve ilçe nüfus müdür ve memur
luklarına ve birer nüshası da köylerde muhtarlara ve belediye teşkilâtı 
olan yerlerde belediye başkanlarına verilir. 

Seçmen kütükleri ve listeleri 

M A D D E 29. - Seçmen kütük ve listelerinin tertip şekli ile bunların 
muhafazasına ait esaslar İçişleri Bakanlığınca tespit olunur. 

3. Seçmen kartları 

Seçmen kartı 

M A D D E 30. - Seçmen kütüğünde kayıtlı her seçmen vatandaşa bir 
seçmen kartı verilir. 

Seçmen kartı seçmenin kimliğini ispata yarar. Herhangi bir s e t e p l e 
kartın sahibi olduğundan şüphe edilenlerden hüviyet cüzdanı ibraz et
meleri istenebilir. 

Seçmenin kimliğini kurul kendisince mâruf iki seçmen marifetiyle de 
tespit ettirebilir. 

Kartın muhtevası 

M A D D E 3 1 . - Ser inen kartında seçmenin hangi seçim bölgesinde, 
hangi sandıkta oy veı> ceği ve kütükteki sıra numarası gösterilir. 

Bundan başka seçmen kartında seçmenin soyadı, öz adı, işi ve otur
duğu yer gösterilir. 

Kartların dağıtılması 

M A D D E 32. - Seçmen kütükleri listelerinin yargıç tarafından tasdiki
ni takibeden sekiz gün içinde vali ve kaymakamlar tarafından hazırlana
cak seçmen kartları seçmenlere dağıt ı lmak üzere muhtarlara verilir. 
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Kartların hazırlanmasını la vali ve kaymakamlar 15 inci maddedeki yet
kiyi kullanabilirler. 

Sahipleri bulunmadığı için dağıt ı lmayan kartlar köy odasında veya 
muhtarl ıklarda sahipleri emrinde tutulur. Seçim gününe kadar alınma
mış olan kartlar seçil., gününde sahipleri tarafından istenildiği takdirde 
ver i lmek üzere, sandır, seçim kurulları başkanlarına teslim olunur. 

Ü Ç Ü N C Ü KISIM 

Seçi lme hakkı 

Bölüm : 1 

Seçi lme yeterliği 

Seçilebilme 

M A D D E 33 . - Otu,, yaşını bitiren her vatandaş milletvekili seçilebilir. 

Milin vekilliğine seçitemiyecek olanlar 

M A D D E 34. - Aşağıda yazılı olanlar milletvekili seçilemezler: 

1. Kısıtlılar: 

2. Türkçe okuyup yazına bilmiyenler; 

3. Yabancı Devlet uyrukluğunu ileri sürenler; 

4. Yabancı Devlet ıcsınî hizmetinde bulunanlar: 

5. Müebbet veya muvakkat ağır hapis, beş seneden fazla hapis veya 
müebbe t sürgün cezalarından biri ile hüküm giymiş olanlar: 

6. Hırsızlık, sah te ilik. dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma ve do
lanlı iflâs suçlarından biri ile hüküm giymiş olanlar; 

7. Kamu hizmetlerinden yasaklılar. 

Bölüm : 2 

Adayl ık 

Adaylık koyma 

M A D D E 35. - (641'8 ile değişik) 

- Seçi lme yeterliğine sahip her vatandaş milletvekill iğine adaylığını 
koyabilir. Siyasi partib-rin genel merkezlerindeki yetkili organları bu par
tilerin teşkilâtı bulunan seçim çevreleri için, o çevrenin seçebileceği mil
letvekili sayısını geçmımnck üzere aday gösterebilirler. 

Bir siyasi partinin aday listesine girmiş bulunan kimse, diğer bir si
yasi parti tarafından herhangi bir seçim çevresi için aday gösterileni ive
ceği gibi müstakilimi adaylığını da koyamaz. Muhtel i f siyasi partiler müş
terek liste halinde aday gösteremezler. Hiçbir siyasi partiye intisabı olmı-
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yan kimsenin herhangi bir siyasi parti tarafından aday gösteri lmesi ken
disinin yazıl ı muvafakatine bağlıdır. 

Bir siyasi partiye adaylık için müracaat edip de o parti l istesinde her
hangi bir sebeple yer alamıyan kimse hiçbir seçim çevresinde o seç imde 
müstakil len adaylığım laıyamıyaeağı gibi başka bir parti tarafından da 
aday gösteri lemez ve seçilemez. 

Elli seçmenin, o tu ıdu ldan yer muhtarhğınca tasdikli mizalarını taşı
yan yazıl ı müracaatları ile bir kimsenin aday gösteri lmesi mümkündür . 
Bu takdirde aday gösterilen kimsenin de bu hususta yazılı ve noterden 
tasdikli olarak muvafakatini bildirmesi şarttır. 

İl ve ilçe seçim kurullarında vazife kabul eden hâkimlerin bu seç im 
çevresinde ve Yüksek Seçim Kurulunda vazife kabul eden Temyiz Mah
kemesi ve Devlet Şûrası mensuplarının bütün seçim çevrelerinde karı ve
ya kocadan birisi ile ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve 
sihri hısımları adaylıklarını koydukları veya aday gösterildikleri takdirde, 
bunlar seçim kuru İla i andaki vazifelerinden istinkâfa ve keyfiyeti derhal 
Adl iye Vekâlet ine bildirmeye mecburdurlar. 

Devlet , vilâyet, öze! irin re ve belediyelerle bunlara bağlı daire ve mü
esseseler ve İktisadî Devlet Teşekküller inde memur ve hizmetli olarak ça
lışanlarla hâkim ve hakim smıfından sayılanlar genel ve ara seçimlerin 
başlangıcından altı ay önce. seçimin yeni lenmesine veya ara seçimlerinin 
vakt inden evvel yapı lmasına karar veri lmesi halinde ise yen i lenmenin ve 
kararın ilânından baş uyarak yedi gün içinde istifa e tmedikçe hiçbir se
çim çevresinden namzetliklerini koyamazlar, aday gösteri lemezler ve se
çilemezler. 

Belediye reisleri, genel veya ara seçimlerin başlangıcından iki ay ön
ce: seçimin yeni lenmesine veya ara seçimlerinin vaktinden evvel yapı lma
sına karar veri lmesi halinde ise yeni lenmenin ve kararın ilânından baş-
hy'arak yedi gün içinde iktifa e tmedikçe vazifeli bulundukları seçim çev
resinden adaylıklarını koyamazlar, aday gösteri lemezler ve seçilemezler. 

Her sınıftan muva /za f subaylarla askerî memur, askerî adlî hâkim ve 
gedikli subay ve gedikli erbaşlardan ordudan ayrı lma hakkını kazanmış 
bulunanlar: 

Genel ve ara seçimlerin başlangıcından altı ay önce. seçimin yenilen
mes ine veya ara seçimlerin vaktinden evvel yapı lmasına karar veri lmesi 
halinde yeni lenmenin ve kararın i lânından başlıyarak yedi gün içinde ay
rılına isteğinde bulunmadıkça hiçbir seçim çevresinden adaylıklarını ko
yamazlar , aday gösteri lemezler ve seçilemezler. 
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Ayr ı lma isteği en yakın âmire verilecek bir dilekçe ile yapılır. Di lekçe
deki imzanın sahibim ait olduğu âmir tarafından tasdik edilir ve derhal 
doğruca vekâlete gönderilir. 

Di lekçe sahibine dilekçenin alındığına dair bir makbuz ve mertebeler 
silsilesi vol iyle âmirlere de bilgi verilir. Ayn ı esaslar dairesinde telgrafla 
da müracaat caizdir. 

Dilekçelerin vekâk re geldiği tarihten itibaren nihayet on gün içinde 
ayr ı lma isteğinin kabul edilip edi lmediği di lekçiye ve âmirlerine tebliğ 
olunur. 

Ordudan ayrılma lakkını kazanmamış olduklar ından dolayı ayrı lma 
istekleri reddedilmiş bulunanlar aday listesine giremezler. Ayr ı lma istek
leri kabul edilenler sonradan milletvekili seçi lmemiş olsalar dahi ayrılma 
isteğinden feragat edemezler. Bu istek mutlaka yer ine getirilir. 

Adayl ık için mü rai aat varakaları puldan muaftır. 

M A D D E 36. - Bir kimsenin en çok iki seçim çevresinde adaylığını 
koyması veya aday gosieı ilmesi mümkündür . Aksi halele adaylığı bulu
nan tekmil çevrelerde aklığı oylar hükümsüz sayılır. 

Seçi lmiş olma hain ırk- o kimse yer ine seçimde milletvekili o lmamış 
bulunanlardan en çok oy almış olan kimse milletvekili olur. 

Bir aday aynı zamanda iki seçim çevresinden milletvekili seçilirse. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı , adaydan tercih ettiği seç im çevre
sini sorar. Aday. tercih ettiği seçim çevresinin milletvekili olur. Diğer se
çim çevresinde yeniden seçim yapılır. 

Müracaat müddeti 

M A D D E 37. - Milletvekilliği adaylığı için oy verme gününden önceki 
y i rminc i gün saat 17'ye. kadar müracaat edilebilir. 

Müracaat usulündt adaylığa itiraz 

M A D D E 38. - Adaylık için müracaat , adayın milletvekili seçi lmek is

tediği seçim çevresi il secim kurulu başkanl ığma yazılı olarak yapılır. 

Şu kadar ki, siya s partiler muhtel i f seçim çevrelerine ait aday liste
lerini muayyen müddet içinde Yüksek Seçim Kuruluna da verebilirler. 
Yüksek Seçim Kurulu bunları ilân eder ve en kısa bir müddet içinde se
çim çevreler ine bildirir. 

Kurul başkanlığı, müracaatın yapı ldığına dair bir makbuz verir ve 
müracaatı ilân eder. 
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Seçim Kurulu, adaylığın 35 ve 36 neı maddelerde yazıl ı şartlara ait 
noksanları bulunduğunu görürse tamamlanmasını i lândan itibaren iki 
gün içinde müracaatı yapanlara bildirir. 

Müracaat lardan her birinin ilânından itibaren iki gün içinde 35, 36 
ve 37 nci maddelerde yazılı şartları haiz olmadığından dolayı adaylığa ya
zı ile itiraz olunabilir. Bu itiraz dilekçesine gerekli vesikaların bağlanmış 
olması şarttır. 

İl seçim kurulu oy verme gününden önceki 15 inci gün aksanıma ka
dar tekmil adaylık müracaat lar ım ve yapılmışsa itirazları inceliyerek. sa
dece adaylığı kabul veya reddettiğini ilgililere tebliğ ve aynı zamanda ilân 
eder. 

Bu ilân tarihinden itibaren iki gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna 
müracaat olunabilir. 

Yüksek Seçim Kurulu bu müracaatları üç gün içinde kesin karara 
bağlar. 

Adaylar listesi 

M A D D E 39. - Adaylık koyma müddeti bitince il seç ün kurulu başka
nı seç im çevresindeki lekıııil seçim bölgelerine partilerin adayları ve müs
takil adaylar ayrı ayrı olmak üzere, soyadı alfabe sırasına göre tanzim 
edi lmiş , bütün adayların ad ve soyadlarını ihtiva eden adaylar Üstesini 
bildirir. 

Bir veya birkaç aday hakkında Yüksek Seçim Kuruluna müracaat 
edilmiş ve bu müracaatlar henüz kesin karara bağlanmamışsa , bu aday
lar listesi geçici olur. 

Yüksek Seçim Kurulunun kararına göre adaylığı kabul edi lmiyen 
kimsenin adı. il seçim kurulu başkanı tarafından adaylar l istesinden çı
karılarak kesin adaylar listesi, seçim bölgelerine gönderilir. 

Geçici adaylar listesi oy verme gününden önceki 9 uncu gün saat 
1 7 d e herhalde kendiliğinden kesin liste haline gelir. 

Bölüm : 3 

Seçim propagandası 

Serbestlik 

M A D D E 40. - Seçim propagandası bu kanun hükümleri dairesinde 
serbesttir. 

Yasak yerler 

M A D D E 41 . - Seçmı zamanında genel yollar üzerinde, mabet lerde, 
kamu hizmeti görülen kamu bina ve tesislerinde ve belediyelerce gösteri-
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leceklerden gayrı meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapı lması 
yasaktır. 

Belediyeler, münakaleyi bozmıyacak ve pazarların kurulmasına engel 
olmıyacak surette toplantıların mûtat olarak yapıldığı ve elektrik varsa ce
reyan tesisatı olan yerleri tercih etmek suretiyle hangi meydanlarda toplu 
olarak sözlü propaganda yapılabileceğini seçim kurullarına bildirirler. 

Siyasi partilerin toplu olarak sözlü propaganda yapmak için müraca
atları üzerine toplantı meydan, sıra, gün ve saatlerini seçim kurulu k u r a 
çekerek belli eder ve ilgililere tebliğ eder. 

Bağımsız adaylar için haftada bir gün, yukank i suretlerle ayrılır. 

Zaman haddi 

M A D D E 42. - Yukariki maddede yazıl ı açık yer lerde güneş battıktan 
doğuncaya kadar toplu olarak sözlü propaganda yapı lamaz. 

Kapalı yer toplantıları 

M A D D E 43. - Sözlü propaganda maksadiyle tertibedilen kapak yer 
toplantılarına ancak milletvekilleri, partilerinin belgesini taşıyan ve sayı
sı 5'i geçmiyen temsilcileri, o seçim çevresi seçmenler i ve milletvekili 
adayları ile bunların vekâletnamesini haiz temsilcileri katılabilirler. 

Toplantı heyeti 

M A D D E 44. - Kapalı yer toplantılarını tertibedenler toplantıdan evvel 
üç kişilik bir heyet kurarlar ve en yakın zabıta âmir ve memurlar ına ha
ber verirler. 

Bu heyetin görevleri Toplantının intizamını sağlamak, kanunlara kar
şı hareketleri önlemek, kamu düzenine ve edep törelerine aykırı veya suç 
iş lemeye kışkırtıcı mahiyet taşıyan söz, nutuk ve hareketleri mene tmeye 
çalışmaktır. 

Heyet mensupları yukank i fıkraya muhal i f bir hal hüdusunda bunla
rı mene tmeye çal ışmamaktan ve menedemezlerse zabıtayı davet e tme
mekten sorumludurlar. Zabıta, heyet mensuplar ının görevlerini yapma
ları hususunda gerekli tedbirleri alır. Heyet kurulmıyan toplantıların ya
pılması yasaktır. Bu heyet, toplantıda hazır bulunanlardan söz alacak 
olanları tâyin ve tahdidedebilir. 

Memurlar hakkında propaganda yasağı 

M A D D E 45. - (6428 ile değişik) 

- 35 inci maddede yazılı olanlardan hâk im ve hâkim sınıfından sayı
lanlarla memur ve hizmetli ler ve askerî şahısların bu kanunun 6 nci 
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Sahaların tahsisinde esas. belediye veya köy ihtiyar heyetine müraca
at sırasıdır. Müracaal oy verme gününden önceki sekizinci gün akşamı
na kadar yapı lmış olmalıdır. A J T H zamanda yapı lan müracaat lar ın sırası
nı tâyin için k u r a çekilir. 

Kendis ine ayrılan ilân yerini boş bırakan siyasi parti veya aday. bele
diyeye veya köye. yer ayrılması için yapmış olduğu masrafları ödemekle 
mükelleftir. 

Sair yerlere asma yasağı 

M A D D E 54. - Yukarı ld maddede gösterilen yer lerden ayrı herhangi 
bir yerde ilân asılması, yapışt ır ı lması veya teşhiri yasakür. Bunlar seç im 
kurulu karariyle imha edilir. 

Matbua dağıtımı 

M A D D E 55. - Seçim zamanında propaganda için dağıtı lacak el ilânı 
mahiyet indeki matbualar da 51 inci madde hükümler ine tâbidir. 

Bunları dağıtacak olan kimselerin seçme yeterl iğini haiz olmaları 
şarttır. 

Memur la r ve hizmetliler ilân dağıtamazlar. 

Yasak hükmü 

M A D D E 56. - Oy verme gününden iki gün öncesinden itibaren ilân. 
beyanname, tamim açık. mektup gibi her çeşit matbuanın dağıt ı lması ve 
yapışt ı r ı lması yasaktı ı . 

D Ö R D Ü N C Ü KISIM 

Seçim İşleri 

Bölüm : 1 

Seçim hazırlıkları 

1. Ser ini işlerini yürü tmekle görevli teşkilât 

Seçim kurulları 

M A D D E 57. - Seçim işleri, seçim kurullarınca yürütülür. 

Çeşit/en' 

M A D D E 58. - Ankara 'da bir Yüksek Seçim Kurulu, her seçim çevre
sinde bir il seçim kurulu, her ilçede bir ilçe seçim kurulu ve seçim bölge
lerinde yerleştirilecek her sandık başında bir sandık kurulu bulunur. 

Kendis ine doğrudan doğruya bağlı bucak veya köy veya mahalle bu
lunan il merkez le r inde bu yerler için ayrıca bir ilçe seçim kurulu bulu
nur. 
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Yargıç nezaret ve murakabesi 

M A D D E 59. - Bu kurullar, tekmil işlerinin görülmesinde yargıç neza
ret ve murakabesine Cebidirler. 

Kurullarda vazife a kuruyacak olanlar 

M A D D E 60 . - İdare âmirleri, zabıta âmir ve memurlar ı . Askerî Ceza 
Kanununun 3 üncü maddes inde yazıl ı askerî şahıslar, milletvekilleri ku
rullarda ve milletvekilliği adayları, aday bulunduklar ı seç im çevresinde
ki kurullarda vazife alamazlar. 

Toplantı yeri ve zamanı 

M A D D E 6 1 . - İl ve ilçe seçim kurulları genel ve ara seçimlerin başlan
gıcından önceki on gün ve Türkiye Büyük Millet Meclis ince veri lecek ye 
ni leme ve ara seçim karariyle yapılan seçimlerde bu kararların Hükümet 
çe i lânından itibaren yedi gün içinde Adalet dairelerinde ve müsait değil
se belediye ve okul gibi münasip yerlerde vazifeye başlarlar. 

Kurul asli ve yedek üyelerine başkan tarafından, ilk toplantıdan en az 
iki gün önce ve günü ve saati belirtilerek birlikte davetl iye gönderilir . 

Gelmiyen asli üyelerin yerine yedekler i alınır. Bu suretle de yeter sa
yı bulunamazsa mevcutlarla iktifa edilir. Kararlar çoklukla verilir. 

Andiçme 

M A D D E 62 . - İl v<- ilçe seçim kurulları başkan, üye ve yedekler i gö
revlerine başlamadan önce. kurul huzurunda birer birer şöyle andiçerler: 

(Hiçbir tesir altında kalmıyarak, hiç k imseden korkınıyarak vazifemi 
kanuna göre dosdoğru yapacağıma, namusum, v icdanım ve tekmil mu
kaddesat ım üzerine yemin eder im) . 

Sandık kurulları başkan ve üyeleri oy verme günü vazifeye başlamaz
dan önce sandık başlarında hazır bulunanlar önünde yukarıki fıkrada 
yazılı şekilde andiçerler. 

Bu kanun hükümleri dairesinde kurul üyeleri tamamlandığı takdir
de, çağırılan üyeler de göreve başlarken yukarıki şekilde andiçerler. 

// seçim kurulu 

M A D D E 63. - İl secim kurulu, il merkezindeki en yüksek dereceli yar
gıcın başkanlığı altında on üyeden meydana gelir. 

İl merkezinde aynı derecede birkaç yargıç bulunduğu takdirde en kı
demlisi , k ıdemde de eşitlik halinde en yaşlısı seçim kuruluna başkanlık 
eder. 

7031 



TÜRK P A R L A M E N T O T A R İ H İ 

İl veya 67 nci maddeye göre ilçe seçim kurulu başkanlığını yapacak 
olan yargıç herhangi bir sebeple bu görevi yapamaz ve o yerde bu görevi 
yapabi lecek başka bir yargıç da bulunmazsa o yerin bağlı bulunduğu 
ağır ceza mahkemesinin yargı çevresi içinde bulunan ve mensup olduğu 
Adalet Komisyonunca ayrı lmasında mahzur görülmiyen bir yargıç Adalet 
Bakanl ığınca seçim işlerini idare etmek yetkisi ile o yere gönderilir . 

Ağı r ceza çevresi içindeki yargıçlardan birinin gönderi lmesine imkân 
bulunmıyan hallerde bu ağır ceza merkezine en yakın ağır ceza mahke
mesinin yargı çevresi içindeki yargıçlardan biri yukarıki usule tevfikan 
Adalet Bakanlığınca yetki veri lerek gönderilir. 

Bu suretle kendisine yetki verilen yargıcın gelip görevine başlaması
na kadar seç im kurulu başkanlığını, kurulun kendi arasında gizli oyla 
seçeceği bir üye yapar. 

Bu madde gereğince kendilerine yetki veri lecek yargıçlara 2544 sayı
lı Kanun hükümleri dairesinde maaş tert ibindeki kadro tasarrufatmdan 
gönderi ldikleri yargıçlığa muhassas kadro aylığı tutarının yarısı nispetin
de yetki ödeneği verilir. 

İl seçim kurulu üyelikleri 

M A D D E 64 . - İl seçim kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde belli olur: 

İl seç im kurulu başkanı, kendi tüzüklerine göre ilk genel toplantıları
nı yapmış olup, o yer seçim çevresiyle birlikte en az yi rmi seçim çevresin
de altı aydan beri teşkilât kurmuş bulunan tekmil siyasi partiler arasın
da bir kur'a çeker ve k u r a d a isimleri çıkan yedi partiye birer üye ismi bil
dirmeler ini tebliğ eder. Bu isimleri siyasi partiler beş gün içinde bildirme
y e mecburdurlar . Bu üyelerden kur'a ile beşi il seçim kurulu asli üyesi, 
diğer ikisi yedek üyelerdir. 

Bundan başka, keza kur'a sırasiyle belediye mecl is ler inden beş ve il 
genel meclislerinden üç kişi ayrılır. Belediye meclis ler inden ayrılanlar
dan, kur'a sırasına göre üçü asli diğer ikisi yedek, il genel meclis ler inden 
ayrı lanlardan ise ilk ikisi asli, diğer biri yedek üyedir. 

İkinci fıkra gereğince kendilerinden il seç im kuruluna üye is tenecek 
siyasi partilerin sayısı üç ise her birinden ikişer asli ve birer yedek; iki ise 
üçer asli ve birer yedek üye ismi istenir. Siyasi parti ise istenilecek üye 
sayısı üçten fazla olamaz. Siyasi partiler keza beş gün içinde bu isimleri 
b i ld i rmeye mecburdurlar. Bundan başka kur'a ile belediye ve il genel 
mecl is le rmden ikişer asli ve birer yedek üye ayrılır. 

Müşterek aday listesi veren siyasi partiler, o seç im çevres inde bir par
ti sayılırlar. Bir parti olarak k u r a y a girer ve üye ismi verirler. Seç ime ka-
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t i l ımyan veya katıldıktan sonra seçimden çekilen siyasi partiler, seçim 
kurullarından üye ve müşahit bulunduramazlar . Açılan üyelikler bu ve 
mütaakıp maddeler gereğince doldurulur. Bu fıkralar hükümler i ilçe se
ç im kurullariyle sandık kurullarında da uygulanır. 

Kura la r ın çekileceği gün. saat ve yer gazeteler, o lmıyan yerlerde mu
tat vasıtalarla ilân edilir ve kura la r alenî olarak kurul başkanı tarafın
dan çekilir. 

Siyasi partiler üyelikleri 

M A D D E 65. - 64 üncü madde gereğince yargıcın alenen çekeceği 
k u r a için doldurulması gereken üyelik sayısı kadar siyasi parti bulun
mazsa veya kendilerine tebliğ tarihinden itibaren beş gün içinde cevap 
vermezlerse eksik kalan yerler mevcut partilerden tiye sayısı eşitlik üze
re ve bu m ü m k ü n olamıyorsa kur'a voliyle t amamlanmak suretiyle ve 
hiçbir parti mevcut değilse kurul başkanı tarafından okur yazar olan ve 
o yer seçmenler inden bulunan kimselerden doldurulur. 

Bu madde hükmü ilçe seçim kurulları ile sandık kurulları teşkilinde 
de uygulanır. 

İlçe seçim kurulurum yörev ve yetkileri 

M A D D E 66. - II s e m i kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 

1. İl seçim çevresi içinde seçimin intizamla cereyanını teinin için ge
reken tedbirleri almak ve seçim işlerini kontrol e tmek; 

2. İlçe seçim kurullarına oy sandıklarını ve bu kanunda yazılı diğer 
seçim araçlarını göndermek: 

3. İlçe seçim kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına kar
şı vâki itirazları inceliyerek kesin karara bağlamak; 

4. İlçe seç im kurulları başkanlıklarınca seçim işleriııüı yürütülmesi 
hakkında sorulacak hususları derhal cevaplandırmak; 

5. Aday beyannamelerini a lmak ve ilân etmek, bunlar hakkında vâki 
olabilecek itirazları incelt inek ve bu beyannamelerden kanunen muteber 
olnııyanlar hakkında karar vermek, geçici ve kesin aday listelerini yerle
rine göndermek ve ilân etmek; 

6. Seç im kurulları nezdinde partiler ve bağımsız adaylar adına bulun
durulması istenecek müşahit lere bu sıfatlarını gösterir vesika vermek; 

7. İle bağlı ilçe secim kurullarından gelen tutanakları birleştirerek il 
seç im çevresi içinde, kimlerin kaç oy aldıklarını belirten ve bu suretle oy 
kazananlar ın öz adlarını, soyadlarını ve kazandıkları oy sayısını gösteren 
bir tutanak tanzim etmek: 
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8. Milletvekil i seçildikleri anlaşılanlara tutanaklarını vermek veya 
gönde rmek ve ikişer nüshasını Başbakanl ığa göndermek; 

9. Bu kanunla kendisine veri len sair görevleri yapmak. 

M A D D E 67. - İlçe seçim kurulu ilçedeki en yüksek dereceli yargıcın 
başkanlığı altında altı üyeden meydana gelir. 

İ lçede aynı derecede birkaç yargıç bulunduğu takdirde en kıdemlisi , 
k ıdemde de eşitlik halinde en yaşlısı seçim kuruluna başkanlık eder. 

İl merkezler inde kurulacak ilçe seçim kurullarına, il seçim kurulları
na başkanlık edecek yargıçtan sonra gelen en yüksek dereceli yargıç , kı
d e m ve yaş s ırasma gore başkanlık eder. 

İlçe seçim kurulu üyelikleri 

M A D D E 68 . - İlçe seçim kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde belli olur: 

İlçe merkezindeki kurul başkanı, kendi tüzüklerine göre ilk genel top
lantılarına yapmış olup. o yer seçim çevresi ile birlikte en az y i rmi seçim 
çevresinde altı aydan beri teşkilât kurmuş bulunan tekmil siyasi partiler 
arasında aleni bir km a çeker ve k u r a d a isimleri ç ıkan altı siyasi partiye 
birer üye ismi bildirmelerini tebliğ eder. Bu isimleri partiler beş gün için
de bi ldi rmeye mecburdurlar. 

Bu üyelerden, ku ra sırasiyle, dördü ilçe seçim kurulu asli üyesi, di
ğer ikisi yedek üyedirler. 

Bundan başka, ikisi belediye ve ikisi il genel mecl is inden o lmak üze
re keza k u r a ile dört kişi seçer. Bunlardan kur'a sırası ile ilki asli. diğe
ri yedek üyedir. O ilçe genel meclis üyesi il seç im kuruluna ayrı lmış ve
ya esasen kâfi ge lmemekte bulunmuş ise mevcut olan genel meclis üye
si kur'asız asli üyeliğe alınır ve yedek üye ve hiç mevcut değilse asli ve ye
dek üye kur'a ile belediye meclis inden ayrılır. 

K u r a n ı n çekileceği gün, saat ve yer gazetelerle, olmıyan yer lerde mû
tat vasıtalarla ilân edilir ve kur'a aleni olarak kurul başkanı tarafından 
çekilir. 

İlçe seçim kurulunun görev ve yetkileri 

M A D D E 69. - İlçe seçim kurullarının başlıca görev ve yetkileri şun
lardır: 

1. İlçe dahil inde seçimin intizamla cereyanını temin için gereken ted
birleri alrnak ve seçim islerini kontrol etmek; 

2. İ lçedeki sandık kurullarına oy sandıklarını ve bu kanunda yazılı di
ğer seçim araçlarını göndermek; 
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3. Sandık kurulları teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına karşı v â 
ki itirazları inceliyerek kesin karara bağlamak; 

4. Sandık kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütü lmesi 
hakkında sorulacak hususları derhal cevaplandır ı lmak: 

5. Sandık kurulları nezdinde partiler ve bağımsız adaylar adına bu
lundurulması istenecek müşahitlere bu sıfatlarını gösterir vesika ver
mek; 

6. İlçe dahilindeki sandık kurullarından gelen tutanaklar ı birleştire
rek adayların kaçar oy aldıklarını belirten ayrı bir tutanak tanzim e tmek 
ve bu tutanağı seçim islerine ait diğer evrak ile birlikte il seçim kurulu
na göndermek: 

7. Bu kanunla kendisine verilen sair görevleri yapmak . 

Sandık kurulu 

M A D D E 70. - Sandık kurulu bir başkan ve dört üyeden meydana ge
lir. 

Başkan 

M A D D E 71 . - (6428 ile değişik) 

- İlçe seçim kurulu toplanarak seçim bölgesindeki veya dışındaki seç
menler arasından iyi şöhret sahibi olmakla tanınmış okur yazar kimse
lerden kurula bağlı seçim bölgelerindeki sandıklardan her biri için ikişer 
kişiden mürekkep bir liste tertibeder. 

Kurul bunlardan birini aleni kur'a ile sandık başkanlığına seçer. 

Sandık kurulu başkanının vazifesi başına ge lmemesi halinde, yer ine 
kurul üyelerinden en yaslısı başkanlık eder. 

Sandık kurulu üyelikleri 

M A D D E 72. - Sandık kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde belli olur: 

67 nci maddede gösterilen yargıç; kendi tüzüklerine göre ilk genel 
toplantılarını yapmış olup. o yer seç im çevresiyle birlikte en az y i rmi se-
im çevres inde altı adan beri teşkilât kurmuş bulunan tekmil siyasi par
tiler arasında aleni bir kur'a çeker ve kur'ada isimleri çıkan beş partiye 
birer üye ismi bildirmelerini tebliğ eder. Bu isimleri s iyasi partiler beş 
gün içinde bi ldirmeye mecburdurlar. 

Bu üyelerden kur'a sırasiyle üçü sandık kurulu asli üyesi, diğer ikisi 
de yedek üyedirler. 

Bundan başka, sandığın bulunduğu köy ve mahal le ihtiyat heyeti 
üyelerinin seçmenlik sıfatını haiz olanları arasından, keza kur'a iie iki ki
şi seçer. Bunlardan, kur'a sırasına göre ilki asli, diğeri yedek üyedir. 
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Kur'anın çekileceği 2,1ın. saat ve yer gazetelerle, olmayan yerlerde mû
tat vasıtalarla ilân edilir ve o saatte kur'a aleni olarak başkan tarafından 
çekilir. K u r a n ı n çekileceği günün ilân edildiği ve ku ran ın aleni olarak 
çekildiği , bir tutanakla tespit olunur. 

Görev süresi 

M A D D E 73. - Sandık kurulları oy verme gününden 48 saat önce gö
reve başlarlar ve seçim işleri bitinceye kadar çalışmaya devam ederler. 

Görev ve yetkiler 

M A D D E 74. - Sandık kurullarının başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 

1. Sandık alanı içimle seçimin intizamla cereyanını temin için gere
ken tedbirleri almak ve oy vermek işlerini idare ve kontrol e tmek; 

2 . Sandık alanında sandığın konulacağı yeri tâyin ve sokak başların
da bu yeri göze çarpacak surette gösterecek işaretleri koymak veya mû
tat vasıtalar ile duyurmak: 

3. Bu kanundaki esaslar dairesinde sandık alanına ait oyları saymak 
ve bu hususu tutanağa geçirmek: 

4. Oy ve rme işleri hakkında ileri sürülecek itirazları tetkik e tmek ve 
bir karara bağlamak: 

5. Bu kararlardan itiraza uğrıyanlan ilçe seç im kuruluna göndermek. 

Adaylar ve müşahitleri 

M A D D E 75. - Sandıkbaşı muameleler ini takibetmek üzere siyasi par
ti ve bağımsız adaylar birer müşahit gönderebilirler. 

Bağımsız adaylarla müşahitleri ve siyasi parti adayları ile müşahit le
ri sandıkbaşı muameleler ini takibedebilecek durumda bütün muamele
lerde hazır bulunabilirler. 

Hazır bulunan bağımsız aday müşahitleri üçten fazla olursa, bunla
rın arasında kur'a çekilir. İlk ismi çıkan üç müşahit sandık başında bı
rakılır, diğerleri sandık verinde kalabilirler. 

Çoğunluğun sağlanması 

M A D D E 76. - Sandık başında oy ve rme başlamazdan önce veya oy 
ve rme sırasında siyasi parti üyelerinden biri veya birkaçı vazifesini yap
mazsa, ceza hükümleri mahfuz kalmak üzere, yer ine siyasi parti yedek 
üyelerinden biri getirilir. Bu dahi mümkün olmaz ve kurul üyeleri üçten 
aşağı düşerse bu cihet tutanağa geçirilir ve eksikler o sandık alanında 
seçme yeterl iğini haiz. başkanın seçeceği kimselerden doldurulur. 
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intizamın sağlanması ne sandık yeri 

M A D D E 77. - Sandık yer inde intizamın sağlanması sandık kurulu 
başkanına aittir. 

Bu kanuna göre sandık yeri: sandığın, kapalı oy verme yerinin ve 
sandık kurulunun yerleştiği mahall in 100 metre mesafesi içinde kalan 
çevre parçasıdır. 

Başkana ait yetkiler 

M A D D E 78. - S a n l ı k yerinde seçmenin oyunu tanı bir serbestl ikle ve 
gizli şekilde kullanmasına veya sandık kurulunun görevini yapmasına 
engel o lmaya kalkışanlara, yalı utta oy ve rme işinin yolunda gitmesini ak
satanlarla sandık başı muamelelerinin intizamını bozmaya yel tenenlere 
başkan ili tarda bu lunur İhtarı, dinlemiyenleri sandık yer inden dışarı çı
karabilir. Bu kimse üye ise ancak kurul karariyle çıkarılabilir. 

Bu işlerde zabıta kuvvetleri münhasıran başkanın emrine göre hare
ketle mükelleftirler. 

Suç işlenmesi 

M A D D E 79. - S a n l ı k yerinde bir suç işlenmesi halinde sandık kuru
lu keyfiyeti tutanağa -eçirir ve sanığı zabıtaya teslim eder. 

İnzibat tedbirleri 

M A D D E 80. - Sandık yerlerinde kurul üyelerinden ve bu kanunla 
kendilerine yetki verilmiş olanlardan ve seçmenlerden gayrı hiç kimse 
bulunamaz. 

Sandık yerinde ancak sandık kurulu başkanının lüzumunda davet 
edeceği silâhlı kuvvetler bulunabilir. Kurul başkanının isteyebileceği inzi
bati tedbirler seçmenlerin seçim işlerini takibetmelerine mâni olacak ma
hiyette o lamaz. 

Yukarıki fıkrada yazılı silâhlı kuvvetler dışında kalan zabıta âmir ve 
memurlar ı ile bi lûmum leşini üniforma giymiş kimseler ve herhangi bir 
suretle silâh taşıyanlar sandık yer ine giremezler. 

Zabıta makam ve mensuplarının icabında alacakları tedbirler, seçme
nin sandık yer ine serbestçe girmesine mâni veya güçleştirici olamaz: seç
menin sandık yer ine serbestçe girmesine mâni olucu veya güçleştirici her 
türlü hareketleri önlerler. 

Sandığın konulacağı yer 

M A D D E 81 . - Sandığın konulacağı umumi mahalli ve oy ve rme işinin 
vakt inde sona ermesi için gerekli tedbirleri sandık kurulu tespit eder. 
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Sandığın konulacağı yerin belirt i lmesinde seçmenin en az külfet ve zah
metle oyunu serbestçe ve gizli şekilde verebilmesi düşünülür. 

Sandık; okul avlı veya salonları , mabetlerin münas ip kısımları gibi 
geniş umumi yerlere konur. Açık yerlerde saçağı, sahanlığı , sundurmas ı 
bulunan yerler tercih edilir. Hükümet konaklarına ve parti binalarına 
sandık konulamaz. 

A y n ı yerde dörtten fazla sandık bulundurulamaz. 

Seçmen listesinin asılması 

M A D D E 82. - Sandık kurulu oy ve rme işine baş lamazdan önce ken
di sandığında oy kullanacak seçmenlere ait ve 84 üncü madde mucibin
ce ilçe seçim kurulları ta rafından kendilerine gönderi len iki listeden bir 
tanesini sandık başında seçmenler in yığı lmasına mâni olacak münas ip 
ve kolaylıkla görülüp tel kik edilir bir yere asar. Bu liste oy verme sona 
er inceye kadar asıü kalır 

2 Sandık alanlarının tespiti 

Sandık alanı 

M A D D E 83. - Seçmen sayısı 300 ü geçmiyen her seçim bölgesi bir 
sandık alanıdır. 

300 den yukarı seçmeni ihtiva eden seçim bölgeleri, her biri 500 den 
yukar ı seçmeni ihtiva etıuiyecek şekilde gereği kadar sandık alanlarına 
bölünür. 

Bir köy veya mahallenin bütün nüfusu o seçim çevresi içinde bir yay
laya gittiği takdirde sandık yaylaya konulur. Köy veya mahalle nüfusu
nun 150 den fazlası yukank i surette yaylaya gittiği ve muhtar da oy ver
me gününden en az 10 gün evvel yaylaya gidenlerin adlarını havi listeyi 
ilçe seç im kuruluna bildirdiği takdirde listeler ona göre ayrılarak ayrı ay
rı sandık konulur. 

Dört ki lometre dâhil inde bağlanabileceği sandık alanı bulunnııyan 
muhtarl ıklar ve sair meskûn mahaller icabında birleştirilerek ayrı bir 
sandık alanı kurulur. 

İlçe seçim kurulları kendilerine bağlı seç im bölgelerinin ihtiva edecek
leri sandık alanının miktarını tespit ederler. 

İlçe seç im kurulları bir seçim bölgesinin sadık alanlarını köy veya ma
hallerin sokaklarının durumuna göre tespit ederler. Bu yerler oy verine 
gününden en az bir hafta önceden başlamak üzere mahall î gazetelerle , 
gazete o lmıyan yerlerde mûtat vasıtalarla ilân edilir. 
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Bu suretle tespit edilen sandık alanlarında dört sene müddet le deği
şiklik yapı lamaz. Bu müddetten sonra değişiklik yapı lması l ı akkmdaki 
istekler kurulca İncelenerek gerektirdiği takdirde yukar ık i esaslar daire
sinde değişiklik yapılarak ilân olunur. 

Listelerin sandık alanlarına gönderilmesi 

M A D D E 84. - Bir seçim bölgesi müteaddi t sandık alanlarına ayrıldı
ğı takdirde ilçe seçim kurulları kendilerine 23 üncü maddeye göre nüfus 
müdür ve memurlar ı tarafından veri lecek seç im bölgesinin seçim kütü
ğünden, o bölgenin ayrıldığı sandık alanlarında kayıtlı bulunan seçmen
lerin kayıtlarını çıkararak, her sandık için ayrı ayrı ikişer liste tanzim 
eder. Bu listelerin kütüğe mutabakatını kurul mührü ile tasdik ederek - il
gili sandık kurulu başkanına gönderir. 

Bu listelerin tanzimi için gerekli matbu kâğıtlar sandık alanları mik
tarına göre vali ve kaymakamlar tarafından ilçe seç im kurulu başkanla
rına yollanır. 

3. Oy ve rme araçları 

Teslimi gerekli eşya 

M A D D E 85. - Adalet Bakanlığı; il. ilçe ve sandık seçim kurulları mü
hürlerini ve seçim işleri için mahallerinde teinini m ü m k ü n olmıyan lü
zumlu her türlü kırtasiye ve levazımı zamanında il ve ilçe seçim kurulla
rı başkanlıklarına gönderir. 

İl seçim kurulu başkanları oy verme gününden en az on gün evvel il
çe seçim kurulları başkanlıklarına ve bunlar da oy v e r m e gününden en 
az iki gün önce aşağıda yazılı eşyanın sandık kurullarına teslimini sağ
larlar: 

1. Seç im bölgesinde her sandık için ağzı mühürlü bir kese içine ko
nulmuş numaralı bir mühür (Hangi sandığa hangi numara l ı mührün ve
rildiği tutanağa geçirilir.|: 

2 . Sandıklar ile her birinde bulanacak kapalı oy verme yerleri sayısı 
mecmuuna müsavi miktarda çevre adaylarının tasdikli listesi ile 92 nci 
maddede yazıl ı levha: 

3. İlçe seçim kurulu mührü ile mühürlenmiş ve oy pusulalarının ko
nulmasına mahsus zarfları havi bir paket; 

4. Oy sandıkları; 

5. Sandık sayısınca ıstampa; 

6. Sandık sayısınca örneğine uygun tutanak defteri; 
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7. Örneğine uygui ' ı: ıilnı sayını cetvelleri: 

8. Örneğine rrygun matbu tutanak kâğıtları; 

9. Sandık sayısınca boş torba: 

10. Münas ip miktarda kopya kalemi; 

1 1. Gerekli miktarda kapalı oy ve rme yeri inşası için malzeme: 

12. Kapalı oy verme verine konulmak ve oy pusulası olarak kullanıl
mak üzere beyaz boş kâğıt paketi ve gerekli sair eşya. 

Tutanak defteri 

M A D D E 86. - Kurullarda sayfalan numaralı ve mahall in en yüksek 
dereceli yargıcı tarafından tasdikli bir tutanak defteri bulunur. İşlemler 
ve kararlar bu deftere yazılır ve başkan ve üyeler tarafından imza olunur. 

Araçların sağl a n m ası 

M A D D E 87. - Seçim için gerekli tekmil maddi ve mali vasıtaları seçim 
kurulu başkanları zamanında ve muntazam bir surette sağlamak ve yer
lerine göndermekle mükelleftir. 

Bu hususlarda kurul başkanlarının emirleri üzerine zabıta âmir ve 
memurlar ı , belediyeler ve muhtarl ıklar gerekli yardımlarda bulunmaya 
mecburdurlar . 

Oy pusulası 

M A D D E 88. - Sandık kurullarında kapalı oy verme yerine konmak 
üzere boş ve beyaz kağıtlar bulundurulur. Siyasî partilerle bağımsız 
adayların seçmenlere dağıtacakları matbu oy puslaları renkli olabilir ve 
bunlarda özel işaret bulundurmalar ı mümkündür . 

Bu işaretlerin 2596 sayılı Kanun hükümler ine göre kullanılması lâ
zımdır. 

Bir siyasi partinin tüzüğü gereğince kabul edilen özel işaret ve ben
zerleri diğer siyasi partiler ve bağımsız adaylar tarafından kullanılamaz. 

Partiler ve bağımsı;: adayların oy pusulalarında kullanacakları renk 
ve özel işaretleri aday gösterme müddetinin bi tmesinden en çok. üç gün 
içinde Yüksek Seçim Kuruluna bildirmeleri lâzımdır. Bu müdde t içinde 
bi ldirmiyenler renkli ı.y pusulası ve özel işaret kullanamazlar. 

Renk ve özel işaretler birbirine benzerse önce bildirilen kabul ve diğe
ri reddoltınur. Ret iki gün içinde ilgili siyasi parti veya adaya bildirilir. 

Bunlar üç gün içinde yenisini vermezler veya verdikler i renk ve özel 
işaret yine kendisinden evvel veri lmiş diğer renk ve işarete benzerse at
tık o parti ve bağımsı; aday işaret kul lanamaz. 
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Siyasi partilerle b ıgıııısız adayların oy v e r m e yerler ine konulmasın ı 
is t ivecekleri matbu oy pusulaları oy verme gününden bir gün önce san
dık kurulları başkanl. u ııı;ı teslim olunur. 

Pusula doldurma serbestisi 

M A D D E 89. - (6428 ile değişik) 

- Seçmen dilediği adayları boş beyaz kâğıda yazarak oy tanzim etmek
te serbesttir. 

Zarf 

M A D D E 90. - Seçmenin içerisinde oy pusulası koyup kapatacağı zarf
lar tek biçim ve renkn ve içindeki oy pusulası fark edilemiyecek surette 
Hükümetçe hazırlatılır. 

Her seçim çevresini:-, çevredeki seçmen sayısının onda biri fazlası 
miktarında zarf gönderilir. Bunlar, üzerinde içindeki zarf sayısı işaretli, 
mühürlü paketler halinde seçim bölgeleriyle sandık kurullarına ayın nis
pete göre dağıtılır. 

Zar f paketleri kurul huzurunda açılır, sayılır ve netice tutanağa geçi

rilir. 

Kapalı oy verme yeri 

M A D D E 91 . - (6428 ile değişik) 

- Oy pusulasının kapalı oy ve rme yer inde zarfa konup kapanması 
mecburidir . 

Bu maksat la sandık kurulu seçmenin oy pusulasını zarfa koyması 
için oy serbestliğini v< gizliliğini sağlıyacak lüzumu kadar kapalı oy ver
me yeri hazırlar. 

Vasıfları 

M A D D E 92. - Kapalı oy verme yeri, seçim bölgesinin icaplarına göre 
sabit olsun, takma olsun içerisi dışardan gözet lenemiyecek ve oy pusu
lasını seçmenin dilediği gibi hazırlayıp zarflıyabileceği şekil ve vasıfta 
olur. Aday listesiyle bu kanunun oy ve rme serbestliğine ve gizliliğine da
ir olan hükümlerinin levha halinde basılmış metni kapalı oy ve rme yerin
de asılı durur. 

Kapalı oy verme yer inde masa ve hücre cidarı üzerine yerden bir met
re yüksekl iğe tespit edilmiş ve ayakta yazı yazmıya elverişli bir sabit rah
le ve kalem bulunması mecburidir. 
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Bölüm : 2 
Sandıkbaşı işleri 

1. Oy verme gününe mahsus tedbirler 
İçki yasağı 
M A D D E 93. - Oy ve rme günü, oy ve rme roüddetinee umumi içkili yer

lerle umumi mahal lenle her çeşit ispirtolu içki veri lmesi , satı lması ve içil
mesi ve herhangi bir suretle ispirtolu içki satı lması yasaktır. 

Oy ve rme günü, oy ve rme müddet ince, tekmil umumi eğlence yerleri 
kapalı kalır. Eğlence yeri vasfını haiz lokantalarda bu müdde t içinde yal
nız y e m e k verilebilir. 

Oy ve rme günü. oy verine müddet ince ordu ve zabıta mensuplar ın
dan başka hiç kimse Türk Ceza Kanunu mene tmemiş olsa bile köy. ka
saba ve şehirlerde silah taşıyamaz. 

2. Oy v e r m e 

Oy verme müddeti 

M A D D E 94. - Oy ve rme günü, saat 8 den 17 ye kadar geçecek zaman 
oy ve rme müddetidir. Saat 1 7 ye geldiği halde sandık başında oylarını 
vermek üzere bekliyen seçmenler de oylarını kullanırlar. 

Oy vermede sıra 

M A D D E 95. - Oy verme günü sandık basma gelecek seçmenler, san
dık kurulu önüne başkan tarafından sıra ile birer birer alınırlar. Gebeler, 
hastalar ve sakatlar bekletilemezler. Yaşlılar önce alınabilirler. 

Oy vermeden önceki isler 

M A D D E 96. - Sandık kurulu önüne a lman kimse seçmen kartını baş
kana verir. Başkan seçmenin kütük listesinde adını bulur ve masa üze
rinde duran zarflardan bir tane vererek, sandık yer inde birden ziyade ka
palı oy v e r m e yeri varsa, hangi kapalı oy v e r m e yer inde oy vereceğini söy
ler ve oy pusulasını zarla koyup güzelce kapamadan ç ıkmamasını tenbih 
eder. 

Zarfı alan seçmen doğruca kapak oy ve rme yer ine gider ve oyunu kul
lanmadan başka yere gidemez. Kapalı oy ve rme yer ine girmiyen veya zar
fı al ıp oy vermiyen se< menden zarf geri alınır. 

Kapalı oy verme yerimle kalma 

M A D D E 97. - Bir seçmen kapalı oy ve rme yerinden dışarı ç ıkmadık
ça hiç k imse oraya giremez. Şu kadar ki, oy ve rme pusulasını hazırlayıp 
zarf lamak için gerekli ıırırıual müddet ten fazla kapalı oy ve rme yer inde 
kalan seçmen başkan tarafından uyarılır; ç ıkmamakta devam ederse çı
karılır. 
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Zarfın atılması ve imza 

M A D D E 98. - Kapalı oy verine yerinde dilediği oy pusulasını zarfa ko
y u p kapadıktan sonra, seçmen burasını terkeder ve zarfını sandığa biz
zat atar. 

Körler, mefluçlar veya bu gibi bedenî maluliyetleri açıkça belli olanlar, 
bu seçim çevresi seçmeni olan akrabalarından birinin ve akrabası yoksa 
diğer herhangi bir seçmenin vard ımı ile ovlarmı kullanabilirler. Bir SeC-
men birden fazla malûle refakat edemez. 

Kurul Başkanı oyunu sandığa atan seçmene ait olup, zar f a labi lmek 
için kendisine bırakılmış olan seçmen kar tmm mahsus yerini mühürler 
ve kütük listesindeki i smi hizasına imzasını attırdıktan sonra kartı ken
disine geri verir. 

İmza atmasını bi lmeyen veya arıza sebebiyle imza edecek durumda 
bulunmayan seçmen, sol elinin başparmağını basar. Bu parmağı o lma
yan seçmenin hangi parmağını basmış olduğu yanına yazılır. Hiç parma
ğı o lmayan seçmenin durumu, ismi yerine işaret edilir. 

Sandık başını terk 

M A D D E 99. - Hiçbir seçmene sandık başında müdahale , telkin veya 
tavsiyede bulunamaz ve hiçbir seçmen oyunu kullandıktan sonra sandık 
başında kalamaz. 

Kurul mensuplarıma ot/ vermesi 

M A D D E 100. - Sandık kurulu başkan ve üyeleri, hangi seçim bölge
si veya sandık listesinde kayıtlı olurlarsa olsunlar vazife gördükleri san
dıkta oy verirler. O seçim çevresinde oy vermeye yetkil i olan ve seçmen 
kartını gösteren adaylar ve müşahit ler de bulundukları sandıkta oy vere
bilirler. 

Bunun için sandık başında oy vermek üzere bekleyen seçmenler in ar
kası al ınmış olması lâzımdır. 

Sandık kurulu başkan ve üyeleriyle aday ve müşahit lerinin o sandık
ta oy verdikleri tutanağa geçirilir. 

Bunlar isim ve hüviyetlerini o sandık seçmen listesine kaydederek 
isimleri hizasına imzalarlar. 

3. Oyların sayımı 

Sayım tedbirleri 

M A D D E 1 0 1 . - S a y ı m alenidir. Oy verme yer inde hazır bulunanlar sa
y ımı takibedebilirler. Kurul faaliyetinin selâmet ve intizamı bakımından 
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sayını masası etrafında boş kalması gereken kısım, kurul, bir karar ile 
tâyin eder ve bu kısın: etrafında ip germek gibi hazır bulunanların sayı
mı takibetmelerine et..- i o lmayacak tedbirler alabilir. 

Oy verenler soy ısın m kontrolü 

M A D D E 102. - 0 \ c n n e işi bitince kurul başkanı bunu yüksek ses
le ilân eder. Masa üzerinde sandıktan gayrı ne varsa kaldırılır. Oy verme
nin bittiği saat tutanağa geçirilir. 

Bundan sonra kütük listesinde yazılı o lup da oy vermiş olanların sa
yısı, isimleri hizasındaki imza veya pa rmak izleri sayılarak tutanağa ge
çirilir ve netice yüksek sesle ilân edilir. 

Kullanılmayan zaıjlar 

M A D D E 103. - O v zarflarından kullanılmayanlar sayılır ve oylarını 
veren seçmen sayısına eklenerek kurula teslim edilen zarf yekûnuna uy
gun olup olmadığı tutanağa geçirilir. Kul lanı lmayan zarflar bir paket ha
linde mühür len i l ve üzerine sayısı kaydedilerek keza tutanağa geçirilir. 

Daha sonra okunup kaydedilecek oy pusulalarının konmasına mah
sus torbanın boş olduğu tespit edilerek keyfiyet tutanağa geçirilir. 

Sandığın açılması c zarfların sayımı 

M A D D E 104. - Yukarıki maddede yazılı muameleden sonra sandık, 
ov verilen yerde ve h a m bulunanların gözü önünde açılır. İçindeki zarf
lar, açı lmadan sayılır ve oylarını kullanmış olan seçmen sayısına uygun 
olup o lmadığı tutanağa geçirilir. 

Fazla zarf çıktığı takdirde, tekmil zarflar yeniden sandığa konur. Ku
rul başkanı sandıktan, lazla sayıya tekabül eden miktarda zarfı gelişigü
zel alır. Bunlar açılmadan yakılır ve keyfiyet tutanağa geçirilir. 

Bundan sonra sandıktaki zarflar tekrar sayılır ve oy verenler sayısı
na tekabül ettiği görülürse ara veri lmeksizin sayıma başlanır. 

Sayımın sürekliliği 

M A D D E 105. - Sayım işi aralıksız devam eder. 

Zarfların açılması 

M A D D E 106. - Sap ına başlamazdan önce kurul başkanı kurul üyesi 
tam ise birisi muhalefetten o lmak üzere ayrı ayrı siyasi partilere mensup 
iki üyeyi cetvel kayacısı olarak ve siyasi parti mensubu üyelerden birini 
sandıktan zarfları çıkarıp kendisine vermek, diğerini de işlenecek oy pu
sulalarını torbaya koymakla ödevlendirir. Say ım cetvellerinin boş ve ya
zısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir. 
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Vazifeli üye sandıktaıı oy zarfını teker teker alarak başkana verir 
Başkan zarfın üzerine; ' onu atan seçmeni belli edecek imza. mühür veya 
işaret bulunup bulunmadığına baktıktan sonra zarfı açar, ayırır ve okur. 

O okudukça cetvel kavıtçısı iki üyeden her biri önündeki cetvelde is
mi okunan adayın hizasına aldığı oy sayısını kaydeder. Böylece okunan 
ve sayım cetveline kaydedilen, pusulaları başkan diğer vazifeli üveye ve
rir o da bunu torbaya atar. 

Oy pusulalarını isterlerse kurulun diğer üyeleri ve parti müşahit leri 
görebilir. Aday ve panı müşahitlerine sayım masası başında yer verilir. 

Ancak, parti müşahitleri üçten fazla ise hazır bulunanlar arasında 
başkan tarafından kurul huzurunda k u r a çekmek suretiyle sandık ba
şında kalacak üç parti müşahidi tespit edilir. Diğer müşahit lerle bağım
sız aday müşahitleri i in sayım işlemini yakından takibedebilecekleri bir 
yer ayrılır. 

Oy pusulaları ile arılan zarflar sayısının kontrolü 

M A D D E 107. - Oy sayımı bitince, torbaya atılmış olan oy pusulaları
nın sandıktan çıkan zari sa\Tısına uygunluğu kontrol edilir ve keyfiyet tu
tanağa geçirilir. 

Oy pusulasına yazılacak isim 

M A D D E I 08. - Oy pusulasına adayın öz ve soyadmın yazı lması lâzım
dır. Şu kaçlar ki, sade. e oz veya soyadından adayın kim olduğu tereddüt
süz anlaşı lmakta ise. kendisine verilen oy muteber olur. 

Muteber olmayan oy pusulaları 

M A D D E 109. - ( 6 4 2 8 ile değişik) 

- Aşağıda yazılı oy pusulaları muteber değildir: 

1. Sandık kurulunca verilen tek biçim ve renkte bir zarftan gayrı bir 
zarfa konulmuş bulunan pusulalar; 

2. İmzalı veya mühürlü veya seçmenin kim olduğunu belirten her
hangi bir işaret taşıyan pusulalar; 

3. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli olacak şekilde imza. mühür 
veya işaret taşıyan za :1tan çıkacak oy pusulaları: 

4. İhtiva ettikleri isimlerden hiçbiri sandık kurulunca okunamayan 
oy pusulaları: 

5. Seçime iştirak eden partiler tarafından gösterilen adaylardan veya 
bunlarla müstakil adaylardan veya yalnız müstakil adaylardan terkibe-
dilnıiş matbu veya daktilo veya başka bir aletle yazı lmış veya teksir edil
miş 03' pusulaları. 
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Bir zarftan, muhtelif isimleri muhtevi ve birden fazla oy pusulaları çık
tığı takdirde bu pusulalardan hiçbiri muteber olamaz. Ayn ı isimleri muh
tevi pusuladan birkaç iane çıkması halinde bunlar tek pusula sayılır. 

Hesaba katılan ve katılmayan oy pusulaları 

M A D D E 110. - (6128 ile değişik) 

- Belli aday sayısından daha az sayıda isim ihtiva eden oy pusulaları 
o lduğu gibi kabul edilir. 

Pusulada yazılı is imlerden kurulca okunamayan isimler hesaba katıl
maz. 

Aynı isim birkaç defa yazılmış ise tek oy sayılır. 

Pusulada, seçilecek aday sayısından fazla isim bulunduğu takdirde, 
sondan başlanarak fada adlar hesaba katılmaz. 

Seç ime iştirak eden partilerin alâmet ve işaretlerini muhtevi olan 
matbu oy pusulalarında yazılı adaylardan bir veya birkaçının iptali ha
linde bu isimler iptal edi lmemiş addolunacağı gibi bunların yerine ilâve 
edi lmiş isim bulunduğu takdirde bu isimler de hesaba katı lmaz ve mez
kûr matbu oy pusulası olduğu gibi kullanılmış sayılır. 

1. Sandıkbaşı işlerine itiraz 

İtirazın incelenmes, ve sonucu 

M A D D E İ l i . - Sandıkbaşı işlerinden dolayı sandık kurullarına ilgili 
seçmen veya siyasi parti tarafından yapı lacak itiraz ve şikâyetler üzerine, 
sandık kurulu derhal itiraz ve şikâyeti tetkik ve bir karara bağlayarak il
gil iye seçim yerinde te.lh.im eder. Aynı zamanda, bu karara karşı itirazı 
olup olmadığını sorar, birazı varsa kararla beraber bunu da tutanağa ge
çirir. 

İlgili s eçmen veya siyasi partiler, tutanağa geçirilen bu karara karşı 
yapacaklar ı itiraz için ilçe seç im kurulu başkanına müracaat edebilirler. 
Başkanın kararı, vazhet i tashih ve sandık kurulu kararını iptal eder ma
hiyette ise derhal sandık kuruluna bildirilir. Kurul bu karara uyar. 

Şikâyet ve itirazların sekil, müddet ve tesiri 

M A D D E 112. - Şikâyet ve itirazlarda şikâyet ve itiraz edenin adının, 
soyadının ve adresinin açıkça bildirilmesi şarttır. Böyle o lmayan şikâyet 
ve itirazlar tetkik edilmez. 

Sandık kurullarına en geç tutanağın tanzim edi lmesine kadar şikâyet 
olunabilir. 
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Sandık kurullarını:) kararları ve tutanakların tanzim işlemleri aleyhi
ne ilçe seç im kurullarına yapılacak itirazlar sandık tutanağının tanzimi
ne kadar sözle veya yazı ile sandık kurulları vasıtasiyle veya oy ve rme gü
nünün ertesi günü sanı 17 ye kadar doğrudan doğruya ilçe seçim kurul
larına yazı ile yapılabilir. İlçe seçim kurulları, oy verme gününü takibe-
den ikinci gün saat 17 ye kadar kararlarını verirler. 

İlçe seçim kurullarının işlem ve kararlarına karşı şikâyetler bu kurul
ların tutanaklarını tanzim etmelerine kadar ve bu kurulların kararları ve 
tutanaklarının tanzim işlemleri aleyhine il seçim kurullarına yapı lacak 
itirazlar ilçe tutanaklarının tanzimine kadar bu kurullar vasıtasiyle veya 
ilçe tutanaklarının tanzimi gününün ertesi günü saat 17 y e kadar doğ
rudan doğruya il seçim kurullarına yazı ile yapılabilir. 

İl seçim kurulları Hunnaklarını tanzim gününü takibeden üçüncü 
gün saat 17 ye kadar şikâyet ve itirazlar hakkmda kararlarını verirler. 

İlçe ve il seçim kurullarına şikâyet ve itirazda bulunanlar hazır iseler 
karar kendilerine tellimi edilir. Hazır değillerse şikâyet ve it irazlarında se
çim kurulunun bulunduğu kasaba veya şehirde muayyen bir yer göste
rilmiş o lması halinde karar bu yere tebliğ olunur. 

Kurul kararlarına karşı yapı lacak şikâyet ve itirazlar oy v e r m e y e ve 
her türlü seç im işlerinin devamına engel olmaz. 

Bölüm : 3 

Oy verme neticeleri 

I - Sayım neticelerinin toplanması 

Sayımın ilanı ve n< tirelerinin tutanağa kaydı 

M A D D E 1 13. - Oyların sayımı ve sayım cetvellerine neticelerin geçi
rilmesi biter bitmez sandık kurulu başkanı bu neticeyi yüksek sesle ilân 
eder. Bundan sonra: 

1. Oy vermenin yanıklığı tarih ve gün: 

2. Oy sandığının sandık kurulu üyeleri ve seçim yer inde hazır bulu
nanlar huzurunda alenen açıldığı saat ve dakika, şayet sandık saat 17 
den sonra açılmışsa, bunun sebebi: 

3. Seç im alanındaki seçmen listesinde yazılı olan seçmenler in sayısı: 

4. O y kullanan seçmenler in sayısı: 

5. Sandıktan çıkan zarf sayısı; bunların oy vermiş olan seçmen sayı-
sıııı belirten tutanaklarla karşılaştırılmasının sonucu ve fazla çıkmışsa, 
bu fazlanın kaç tane olduğu ve yakıldığı; 
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6. Makbul ve muteber tutulan oy pusulalarının sayısı; 

7. Oy pusulalar ın l ;u ı kaç tanesinin hangi sebepten ötürü muteber 
tutulmamış olduğu; 

8. İtiraz edilmiş v>- ihtilaflı görülmüş fakat muteber addolunmuş oy 
pusulalarının sayısı: 

9. Soyadı alfabe şuasına göre adayların kaçar oy aldıkları ( rakamla ve 
yazı ile); 

10. Sayım neticesinin başkan tarafından orada hazır bulunanlara 
ilân edildiği; 

1 1. Oy vermede kanuna aykırılık bulunduğu haber veri lmiş veya şi
kâyet te bulunulmuşsa bunların nelerden ibaret olduğu ve kurulca haber 
veya şikâyet üzerine veri len kararların neden ibaret bulunduğu; 

Matbu tutanak kâğıdına kaydedilir ve altı başkan ve üyelerce imzala
nır. 

Tutanağın asılması 

M A D D E 11 4. - Adayların isimleriyle kazandıkları oy sayısını gösteren 
ve bundan önceki müddet im 9 numaral ı bendinde gösterilen neticenin 
sandık kurul başkan ve üyelerince imzalı bir cetveli bir hafta müddet le 
sandık çevresi dâhil inde asılı kalır. 

Bu cetvellerin tasdikli birer örneği siyasî partiler ve isterlerse bağım
sız adaylar müşahit lerine verilir. 

Sayıma dair evrak v vesikaların teslimi 

M A D D E 115. - Hesaba katılan oy pusulaları, sandık kurulunca dü
zenlenen tutanaklar, tasnifte kullanılıp altı kurulca imza edilen sayım 
cetvelleri, hesaba katılın ıvan veya itiraza ağr ıyan oy pusulaları, tutanak 
defteri, kurulca mühürlü ve imzalı ayrı ayrı paketler halinde kurulun 
mührü ile mühürlenmiş w başkan ve üyeler tarafından imzalanmış bir 
torbaya konularak kurulun bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna sandık ku
rulu başkanı ve isteyen kurul üyeleri tarafından götürülüp teslim olunur, 

İlçe seçim kurulu bu torbayı sandığı getiren üyeler huzurunda aça
rak muhteviyat ı hakkında müfredatlı tutanak tanzim eder ve altı her iki 
kurulun başkan ve üvrlrr i tarafından imza edilerek il seçim kuruluna 
gönderi lecek evraka Lığlanı r . Bunun bir sureti de sandık kurulu başka
nına verilir. 

Neticelerin birleşıiı :lmesi 

M A D D E 1 16. - İlçe s e c i m kurulları bu suretle bir taraftan sandık" ku
rulundan gelen evrakı peyderpey almakla beraber arasız çalışır ve sandık 
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tutanaklarını birleşt irmeye devam eder. En son sandık tutanağı geldik
ten sonra, ilçe dâhilin tek i bütün sandık tutanaklarının birleştirilmesini 
ikmal ile bunun neticesini adayların soyadları alfabe sırasına göre tan
zim edilmiş umumi bir tutanakla tespit eder ve adayların aldıkları oylar
dan itiraz edilmeksizin makbul ve muteber tutulan oylarla itiraz edi lmiş 
iken muteber addolunan oyların sayısını ayrı ayrı ve bunları yekûn ede
rek her birinin kaçar oy aldıklarını gösterir. İlçe seçim kurullarında ha
zırlanacak bu tutanaklar hemen il seçim kuruluna gönderilir. 

İlçe seçim kurullarının yapacakları tasnif işlemleri sırasında siyasi 
partiler aday ve müşahitleri ve bağımsız aday ve müşahit leri istedikleri 
takdirde bulunurlar. Hazır bulunan bağımsız aday ve müşahitleri beşten 
fazla olursa k u r a çekilerek ilk ismi çıkanlardan beşi bulundurulur. Bun
lara bir leşt irme işlemlerini yakından takip edebilecekleri bir yer ayrılabi
lir ve tasnif bu sııretf aleni olarak yapılır. 

Müfredatlı olarak her sandık tutanağında adayların aldıkları oy mik
tarını gösteren tutanağın birer sureti tasdikli olarak siyasi partiler ve is
terlerse bağımsız ada \ la r temsilcilerine verilir. 

Bir leşt i rme netice .-in i gösteren tutanağın münderecat ı . hazır bulu
nanlara ilân edilir ve bir sureti ilçe seçim kurulu kapısına uç gün müd
detle asılır. 

78, 79 ve 80 inci maddeler gereğince sandık kurulu başkanlarının 
sandık yer inde haiz oldukları yetkileri, ilçe seçim kurulu başkanları da 
tasnif yer inde haizdirler. 

2. Milletvekilliği tutanakları 

Milletvekilliği tutan ıkları 

M A D D E 1 17. - ,.• ile değişik) 

- İl seçim kurullar: merkez ilçesi de dâhil o lmak üzere ilçe seçim ku
rullarından gelen tuta n a l d a n yukank i maddede belirtilen şekilde birleş
t i rmek suretiyle oy kazananların adlarını ve soyadlarıyla kazandıkları oy 
sayısını bir tutanakla belli eder. Adaylardan en çok oy alanların milletve
kili seçildiklerini diğeı bir tutanakla tespit eder. 

En az oy alanın aldığı oy sayısına eşit sayıda oy almış başka bir aday 
varsa kurul önünde abalarında kıır 'a çekilir. K u r a d a adı çıkana tutanak 
verilir. Bu tutanağın Yüksek Seçim Kurulunca iptali halinde k u r a d a kay
bedene tutanak veriliı 

Bütün bu işler yapılırken yukanki maddede yazılı olduğu şekilde 
aday ve müşahit ler hazır bulundurulur ve aleniyet sağlanır. 
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İl seç im kurulu milletvekill iğine seçilenleri gösteren tutanağın bir su
retini seçim çevresinde hemen ilân edi lmek üzere o yerin en büyük mül
kiye âmir ine tevdi eder ve diğer bir suretini de ayrıca üç gün müddet le 
kurul kapısına asar. 

Yukar ıki maddenin son fıkrası gereğince ilçe seç im kurulu başkanla
rının haiz olduğu yetkiyi il seç im kurulları başkanları da haizdir. 

Milletvekili seçilenleri - il seçim kurulu tarafından milletvekil i seçildik
lerine dair birer tutanak verilir. Bunların ayrıca birer sureti Türkiye Bü
y ü k Mil let Meclisi Reisliğine ver i lmek üzere Başvekâlete gönderilir. 

İtiraza uğrayan tutanaklar 

M A D D E 118. - Milletvekill iğine seçi lme tutanaklarından itiraza ağrı
yanlar ın birer sureti il seçim kurulu başkanlığınca dosyası ve evrakıyla 
birlikte Yüksek Seçim Kuruluna gönderilir. 

Seçim delillerinin saklanması 

M A D D E 119. - (62 72 ile değişik) 

- Hesaba katılan veya katı lmayan ve itiraza uğramış olan oy pusula
ları, s ay ım cetvelleri ve milletvekill iğine seçi lme tutanakları ile diğer se
çim evrakı milletvekilliği tutanakları kesinleşinceye kadar mahal l î asliye 
mahkemele r inde ve bulunmadığı takdirde sulh mahkemeler inde muha
faza edilir ve bunlar Yüksek Seç im Kurulu veya m a h k e m e kararı olma
dıkça hiçbir ye re gönderi lemez veya tevdi o lunamaz. 

Bö lüm : 4 

Seçimin neticeleri 

Yüksek Seçim Kurulu 

M A D D E 120. - (61:72 ile değişik) 

- Yüksek Seçim Kurulu bir başkan v e on üyeden teşekkül eder. 

Temyiz Mahkemesi Birinci Reisi Kurulun Başkanıdır. Kendis inin bu
lunmadığı hallerde, kurulda mevcut daire reislerinden, yoksa üyelerden 
en kıdemlisi başkana vekâlet eder. 

Kurul üyeleri Temyiz Mahkemesi ve Devlet Şûrası Reis ve azaları ara
s ından kendi umumi heyetlerince beşer asıl ve üçer yedek o lmak üzere 
kur'a ile tespit olunurlar. 

Yedek üyeler kurula kıdem sırasına göre alınırlar. 

Kurulda boşalan yel ler in yedekler le ikmali kabil o lmazsa yeniden 
kur'a çekilir. 
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Üye seçimi zamanı 

M A D D E 12 E - Yü ksek Seçim Kurulu için üye seçimi, her dört yılda 
bir yapılır. 

M A D D E 122. - (62 72 ile değişik) 

Yüksek Seçim Kurulunun: bu kanunun 123 üncü maddesinin 3, 4 ve 
5 inci bentlerindeki itirazları tetkik ederek karara başlayabilmesi için 
adedi mürettebi olan ' 1 kişi ile toplanması şarttır. 

Diğer hususlarda k ımı l , adedi mürettebin ekseriyetiyle de toplanabi
lir ve her iki halde de mı ıtlak ekseriyetiyle karar verir. 

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf tercih olunur. 

Görev ve yetkileri 

M A D D E 123. - (62 72 ile değişik) 

- Yüksek Seç im Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

1. Oy ve rme gününden önce il seçim kurullarının teşekküllerine, iş
lemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları; 

2. 38 inci m a d d e y gnre adaylık için yapılan müracaat veya itirazlar 
hakkında il seçim kurullarınca ittihaz olunan kararlara vaki itirazları: 

3. İl seçim kurullarının teşekküllerine, işlemlerine ve kararlarına kar
şı yapı lmış olup da zamanında kesin karara bağlanmamış olan itirazla
rın neticeye müessir olup olmadıklarını; 

4. Milletvekill iğine seçildiğine dair tutanak verilen bir kimsenin, seçil
memesin i mucip olacak vakıalar hakkındaki itirazları; 

5. Milletvekili seçildiğine dair tutanak verilen bir kimsenin seçi lme ye
terliğini haiz olmadığına dair yapılan itirazları; 

Tetkik ederek karara bağlamak. 

Kurula müracaat. 

M A D D E 124. - (62 72 ile değişik) 

- 123 üncü maddenin 1. 3 ve 4 üncü bentlerinde yazıl ı hallerden do
layı teşekkül, işlem ve olayların vukuundan ve kararların i t t ihazından iti
baren üç gün ve 2 nci bendinde yazıl ı halden dolayı 38 inci maddedeki 
müdde t içinde Yüksek Seçim Kuruluna yazıl ı bir dilekçe ile müracaa t 
olunabilir. Şu kadar ki. milletvekili seçilen şahsın, seçi lme yeter l iğine ta
allûk eden ihbar ve itirazlar yukarıki fıkradaki müddet ler geçtikten son
ra yapı lmış olsa dahi Yüksek Seçim Kurulunca keyfiyet tetkik ve tahkik 
olunarak karara bağlanır. 
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Di lekçede. dilekçinin adı. soyadı ve açık adresinin yazı lması , ihbar ve 
iddia olunan vakıalaıırı mahiyeti ve mucip sebeplerinin beyanı. ıııüsbit 
delil ve vesikaların dilekçeye bağlanması ve tedarikine imkân bulunama
dığı takdirde sebepleri vc nereden, ne suretle temin olunabileceğinin gös
teri lmesi lâzımdır. 

Bu şartları haiz olmıyan dilekçeler reddolunur. 

4 üncü bentte yazılı hallerin Yüksek Seç im Kurulunca tetkik edilebil
mesi için bu şikâyet vc itirazların ilgili üst kurullara derece derece ve 
müddet i içinde yapılmış olması şarttır. 

Dilekçeler doğrudan doğruya Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına ve
ya il seçim kurulu ba-kanlığına verilir. Yüksek ve il seçim kurulu baş
kanları kendilerine verilen dilekçelerin sahiplerine birer makbuz verirler 
ve di lekçe altına gün ve saatini yazarlar. 

İl seçim kurulları başkanları kendilerine verilen dilekçeyi ve gerekli 
diğer evrakı ekliyerek Yüksek Seçim Kuruluna gönderirler. 

Tetkik ve tahkik m u / u 

M A D D E 125. - (61.72 ile değişik) 

- Y ü k s e k Seçim Kurulu evrak üzerinde incelemeler yapar. Ayrıca lü
zum gördüğü bilerimi tahkik muameleler ini de icra eder. İcabeden mer
ci lerden her türlü bilri ve belgeleri ister. Bu merci ler en kısa bir zaman
da ve en geç bir hafta içinde istenilen bilgi ve belgeyi vermek mecburiye
tindedirler. Kurul başkanı lüzum ve ihtiyaca göre bu işlerde çal ışmak 
üzere Temyiz Mahkemesi ve Devlet Şûrası memurlar ını vazifelendirebilir. 

İt iraznaıneniıı bir s u r e t i tutanağına itiraz edilen kimseye tebliğ olu
nur. Yüksek Seçim Kurulunca keyfiyet nihai karara bağlanmazdan önce 
bu kimse kurulda kentlini bizzat müdafaa edebileceği gibi tâyin edeceği 
vekil marifetiyle de ettirebilir. 

Kurul yapı lan itiraz vc ihbarları, kendisine intikalden itibaren en geç 
üç ay içerisinde karara bağlar. 

Kurulun kararları kati ve nihaidir. 

Tutunağın iptali 
M A D D E 126. - ( 6 2 7 2 ile değişik) 

- Yüksek Seçim Kurulunca bir milletvekili tutanağının iptaline karar 
veri l ince o milletvekilliği için bu kanunun 6 nci maddesine göre yeniden 
seçim yapılır. 
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BEŞİNCİ KISIM 
Ceza hükümleri 

Bö lüm : 1 
Suçlar ve cezalar 

Kimlik vesikaları ü//'rinde ki suçlar 

M A D D E 127. - Q\ hakkının kullanılmasına mâni o lmak maksadiyle 
seçmenler in kimliklerini ispata yarıyan herhangi bir vesikayı tahrif veya 
imha veya tahrip eden veya çalan veya saklıyan kimse uç aydan bir yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Sandık başından ç^kilmiyenler 

M A D D E 128. - Oyunu kullandıktan sonra ihtara rağmen sandık fla
şından ayrı lmıyaıı veya herhangi bir müdahale , telkin veya tavsiyede bıı-
hmmrya kalkışan kimse bir aydan bir yıla kadar hapis eezasiyle cezalan
dırılır. 

Kanunda yazılı hususları yapmıyan seçmenler 

M A D D E 129. - Sandık başında bu kanuna göre oy ve rme yönünden 
kendisine yükleti lmiş olan mükellefiyetleri ihtara rağmen ifa e tmiyen 
seçmenler 100 liraya kadar hafif para eezasiyle cezalandırılırlar. 

Adaylıkla ve oy vermekle ilgili suçlar 

M A D D E 130. - Her kim kendisinin veya başkasının adaylığı için 
adaylık beyannamesini imza etmesi veya e tmemesi yahut kendisine veya 
başkasına oy verilmesi veya veri lmemesi için bir veya birkaç seçmene pa
ra, menfaat ve sair kıymetler teklif ve vadeder veya verir yahut resmî, 
umumi vazifeler veya hususi hizmet ve menfaatler vait veya temin eder
se üç aydan iki yıla kadar hapis eezasiyle cezalandırılır. Verilen veya va
it yahut teinin edilen menfaatler seçmenin seyahat, yemek, içki ve nakil 
vasıtaları masrafları veya hizmetlerinin mukabil i olarak gösterilse dahi 
hüküm aynıdır. 

Yukarki fıkralarda yazılı para, menfaat, vait veya taahhüdünü teklif 
veya bunları kabul eden seçmen dahi birinci fıkrada gösterilen ceza ile 
cezalandırılır. 

M A D D E 1 3 1 . - Yukarki maddede yazıl ı fiilleri, tehdit veya cebir ve şid
det kullanarak işliyeııier altı aydan üç yıla kadar hapis ve yüz liradan bin 
liraya kadar ağır para eezasiyle cezalandırılırlar. 

130 uncu maddeck yazılı maksatlar ve yukardaki yazıl ı suretlerle seç
menleri toplıyanlar ve bir köy ve bir mahalle ve meskûn mahalden san-
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dik yer ine gelmelerini m- nedenler hakkında birinci fıkrada yazılı cezalar 
hükmolunur . 

Bu fiiller memurhe t nüfuzunu veya resmî sıfatı itibariyle o kimse 
üzerinde haiz olduğu salâhiyeti suiist imal suretiyle işlendiği takdirde 
hükmedi lecek ceza üçte bir miktar artırılır. 

Toplantı heyetlerin' karşı suçlar 

M A D D E 132. - Bu kanunun 44 üncü maddes inde yazılı heyeti kur
mayan veya haber vermiyen toplantı tertipçileri ve mezkûr maddede yazı
lı görevleri yapmıyan heyet üyeleri on beş günden üç aya kadar hapis ce-
zasiyle cezalandırılırla r. 

41 inci maddede y. ızılı hükümlere aykırı olarak yapı lan toplantı lar za
bıtaca menedi lmekle beraber toplantıyı tertip ve idare edenlerle nutuk 
söyliyenler de yukarıki fıkrada yazıl ı ceza ile cezalandırılırlar. 

Propaganda toplantılarına dair suçlar 

M A D D E 133. - Hs r kim 44 üncü maddede gösterilen heyetin kurul
mamış o lduğu bir toplantıda söz alır ve söyler veya herhangi bir vasıta ile 
bir seçim propagandası toplantısına mâni olur veya d e v a m m a imkân ver-
mlyecek tertiplerle onu ihlâl ederse bir aydan altı aya kadar hapis ve el
li l iradan beşyüz liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Seçim düzenine veya oy serbestisine ilişkin 

propaganda suçlan 

M A D D E 134. - Oy verme gününden önceki üç gün içinde ve oy ver
me gününde umumi \ eya umuma açık yerlerde seçim propagandası için 
toplantı veya propaganda yapanlar veya bu maksatla yayınlarda bulu
nanlar veya her ne suretle olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek ve
ya oy vermenin tam bir serbestlikle yapı lmasına tesir edebilecek mahi
yet te söz veya yazı ile propaganda yapanlar ve asılsız şayialar çıkaranlar 
altı aya kadar hapis \ e ya beş yüz liraya kadar ağır para cezasiyle ceza
landırılırlar. 

Propaganda hükümlerine aykırı hareketler 

M A D D E 135. - (6428 ile değişik) 

- Bu kanunun 45 inci maddesinde yazıl ı memntüyet lere aykırı hare
ket edenlerden (500) liradan aşağı o lmamak üzere ağır para cezası alın
makla beraber tartlarına da karar verilir. 

133 v e 134 üncü maddelerdeki haller dışında seçim propagandasına 
dair bu kanunda vazıh sair hükümlere aykırı harekette bulunanlar Türk 
Ceza Kanununun 526 net maddesinin birinci fıkrasında yazıl ı cezalarla 
cezalandırılırlar. 
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Kurullara karşı sııçlaı 

M A D D E 136. - HiE.li faaliyetlerle veya herhangi şekilde ve suret te ce
bir veya şiddet kullanarak bu kanunda yazılı kurulların toplanmalar ına 
veya görevlerinin ifasına mâni olanlar bir yı ldan aşağı o lmamak üzere ha
pis ve elli liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır
lar. 

Silâhla işlenme hah 

M A D D E 137. - Bundan evvelki maddeye yazılı fiiller silâh ile işlenir
se üç yı ldan aşağı o lmamak üzere ve beş kişiden ziyade silâhlı kimseler 
tarafından ittifak edilerek veya ittifaksız olsa dahi 10 kişiden fazla silâh
lı kimseler tarafından yapılırsa beş yı ldan aşağı o lmamak üzere ağır ha
pis cezası hükmolunur. 

Tedbirlere riayetsizlik 

M A D D E 138. - Ek r kim seçim işlerinin cereyanı sırasında kurullar 
başkanlar ının seçim yerlerinin düzenini sağlamak maksadiyle aldıkları 
tedbirlere ihtara rağmen riayet e tmezse üç günden bir aya kadar hafif ha
pis ve yüz liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır. 

Resmi makam bildirilerine ve propaganda 

matbualarına dair suçlar 

M A D D E 139. - Her kim seçim muameleler ine ait o lmak üzere resmî 
makamlar tarafından yayınlanan beyanname ve tebliğlerin ilân ve asıl
masına mâni olur veya bunları tahribederse bir aydan altı aya kadar ha
pis cezasiyle cezalandırılır. 

Seç im propaganda matbualarının yayın veya ilânı veya ası lmasına 
mâni olan veya bunları taiıribeden kimse elli liradan beş yüz liraya ka
dar ağır para cezasiyf cezalandırılır. 

Asılı tutanaklara dair suçlar 

M A D D E 1 40. - Kurullarca oy ve rme ve seçim neticelerini gösteren tu
tanakların asılı suretlerini yırtan, bozan, kaldıran k imse hakkında bir 
aydan bir yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

Seçme yeterliğine dair suçlar 

M A D D E 141. - Seçme yeterliği bulunmadığı halde kendisini veya bu 
yeterl iği haiz olmıyan bir başkasını hileli muamele ve hareketlerle seç
men kütük veya listek ritıe kaydettiren veya bu şekilde kaydedi lmiş olan
ların si l inmesine mânı ok-ın veya seçme yeterliği bulunan birinin aynı fi
il veya hareketlerle kürük veya listeden si l inmesine sebep olan kimse üç 
aydan üç yıla kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 
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Seçmen olmıyan KIMSE yerine oy verme 

M A D D E 1 42. - Her kim oy verme sırasında seçme yeterl iği olmadığı
nı bildiği halde veya başkasının ismini taşıyarak bir sandıkta oy verme
ye teşebbüs ederse veya verirse bir aydan bir yıla kadar hapis ve beş yüz 
liraya kadar ağır para ı esasiyle cezalandırılır. 

Bir sandıkta oy verdikten sonra başka sandıklarda da oy v e r m e y e te
şebbüs edenler veya ven ıiler hakkında da aynı ceza uygulanır. 

Bu fiiller 127 nci maddede yazıl ı şekilde işlenirse ceza üçte bir nispe
tinde artırılır. 

Oy sandığı üzerindeki suçlar 

M A D D E 1 43. - Y e : k is i o lmadığı halde veya usulüne aykırı olarak her 
ne sebep ve maksatla dursa olsun oy sandığının yerini değiştiren veya 
bulunduğu yerden kaldıran, açan. çalan veya tahribeden veya içindeki oy 
zarflanın alan. çalan veya değiştiren kimse bir yıldan beş yıla kadar ha
pis ve 100 liradan 1 0 0 0 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

İçki yasağına AYKıRı hareketler 

M A D D E 144. - Oy v i m e günü oy ve rme müddet ince u m u m a açık 
yer lerde, umumi mahallerde ispirtolu içki verenler veya içenler veya her
hangi bir suretle açık veya kapalı şişelerde ispirtolu içki satanlar veya 
alanlar elli l iradan bes yüz liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırı l ır
lar. 

93 üncü maddede yazılı silâh taşmıa ınemnuiyet ine aykırı hareket 

edenler hakkında da aynı ceza verilir. 

Kötü niyetle ŞIKÂYET rc itiraz 

M A D D E 145. - 0 \ vermenin yolunda cereyanını veya seçim kurulla
rının vazifelerini se lâmede görmesini yal ı ut sayını neticelerinin tespitini 
gecikt i rmek gibi kötü niyetle şikâyet ve itirazda bulunanlar bir aya kadar 
hapis veya y i rmi liradan yüz liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandı
rılırlar. 

Kütük nakli işlemi' rini yapmıyanlar 

M A D D E 146. - Kayıtlı bulunduğu seçmen kütüğüne işaret verilerek 
kendisini kaydettireceği seçmen kütüğü muhtarl ığına karşı vesika ist'i-
yen seçmenlere kendilerinden istenen belgeyi vermiyen veya kaydı yap-
mıyan ve bu değişikliği kütüklerin muhafaza edildiği nüfus müdür ve 
memurluklar ına b i ld i r i lmen muhtar lar 10 liradan yüz liraya kadar hafif 
para cezasiyle cezalandırılırlar. 
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Kütüklere ve yokla a ; a ı / « dair suçlar 

M A D D E 147. - Bu kanunla görevlendiri lmiş oldukları halde belli 
müddet içinde ve şekillerine uygun olarak seçmen kütük veya listelerini 
tanzim etmiyen. seçin uı yoklamasını yapmayan, seçmen kütük listeleri
ni asmıyan veya bunl.ua mütaallik evrak ve vesikaları gerektiği gibi mu
hafaza etmiyenler üç avdan iki yıla kadar hapis cezasiyle cezalandırıl ır
lar. 

Bu fiiller kayıtsızlık veya gereken dikkat ve itinanın göster i lmemesi 
sonucu husule gelmişse altı aya kadar hapis cezası verilir. 

Kütükleri tutmakla yorevli kimselerce işlenen suçlar 

M A D D E 148. - S e m i m i kütük ve listelerine yazı lmak hakkı olnııyaıı 
bir seçmeni yazan veya yazı lmak hakkı bulunan bir seçmeni yazmıyan 
veya bunlara yazılmış o l u p da silinmesi gereken seçmen adını s i lmiyen 
veva s i l inmemesi gerekliği halde silenler bunları bilerek yaptıkları takdir
de bir yıldan aşağı o lmamak üzere hapis cezasiyle cezalandırılırlar. 

Eğer bu fiiller kayr sizlik ve görevde gereken dikkat ve itinanın göste-
r i lmemesinden ileri gelmişse altı aya kadar hapis cezası hükmolunur . 

Kütüğe ilişkin suçlar 

M A D D E 149. - Tama inen veya kısmen sahte seçmen kütük veya lis
tesi tanzim eden veyr- bunlarda tahrifler yapan veya bozan, çalan veya 
yok eden kimse üç yıldan aşağı o lmamak üzere ağır hapis cezasiyle ceza
landırılır. 

Seçmen kütük ve listelerine mütaallik vesikaları çalan, bozan, yok 
eden veya tahrif eden kimseye de aynı ceza verilir. 

Seçmen kartı üzerindeki suçlar 

M A D D E 150. - Sahte seçmen kartı tanzim edenler, bunları kullanan
lar, isledikleri halde sn. ı ı ı rn kartlarını sahiplerine vermiyenler veya hak
kı olmadığı halde kendini sahibi göstererek vazifeli kimselerden alanlar, 
ölen veya başka bir y e r d e bulunanların kartlarını kullananlar, çalanlar, 
tahrif ederek kullananlar ve bu hareketlere teşebbüs edenler altı aydan 
aşağı o lmamak üzere hapis ve yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para 
cezasiyle cezalandırılırlar. 

Kurullar mensupla ınm vazifeye gelmemesi 

M A D D E 151. - Kurullara seçildiği halde haklı bir sebep olmaksızın 
vazifesi basma gitmiyr t i l e r yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para ce
zasiyle cezalandırılırla r. 
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Seçim başladıktan s o m a kurullardaki görevlerini haklı bir sebep ol-
maks ızm terkedenler İni aydan altı aya kadar hapis ve yüz liradan beş 
yüz liraya kadar ağır paıa eezasiyle cezalandırılırlar. 

Kurul mensubu kimselerin seçim işlerini bozması 

M A D D E 152. - Secim kurulları başkan ve üyelerinden herhangi biri 
kanuna aykırı hareke ileriyle seçim muameleler inin yapı lmasını veya oy 
veri lmesini kısmen veya tamamen imkânsız kılar yahut seçimlerin butla
nına bilerek sebebiyet verir yahut seçim neticelerini ilân e tmekten imti
na ederse bir yıldan üç yıla kadar hapis, üç yüz liradan bin liraya kadar 
ağır para eezasiyle cezalandırılırlar. 

Seçim vasıtalarının gönderilmemesi 

M A D D E 153. - Seçim kurulları başkan ve üyelerinden herhangi biri 
veya bu kanunda yazalı işlerden biriyle görevlendiri len kimseler seçmen 
kütüklerini , aday listelerini, seç ime ait kâğıt ve paketleri ve oy pusulala
rını, oy sandıklarını w oy zarflarını veya maddi , malî vasıtaları zamanın
da yerler ine göndermezler veya gönderi lmesine mâni olurlarsa bir yı ldan 
aşağı o lmamak üzere hapis ve yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para 
eezasiyle cezalandırılırlar. 

Bu fiilleri görevlilerden başkaları yaparsa ceza üç aydan bir yıla ka
dar hapistir. 

Siyasi partilerin veya bağımsız adayların oy pusulalarını veya seçime 
mütaall ik her türlü evrakını zabt veya imha eden veya bozan veya oy ver
me yer ine götürülmelerine mâni olanlar altı aydan üç yıla kadar hapis 
eezasiyle cezalandırılırlar. 

Bu fiiller resmî sıfatı haiz olanlar veya silâhlı kimseler tarafından ve
yahu t meskene veya siyasi parti binalarına g i rmek suretiyle işlenirse bu 
maddede yazı l ı cezalar bir misli artırılır. 

Oy verme neticesine tesir edecek fiiller 

M A D D E 154. - Her kim sandık başında seçmenlerin imzalarını koy
dukları kütük listesin-' glemiyenler adına sahte imza atmak, mühür koy
mak veya parmak basmak gibi hileli bir hareketle sandığa oy atar veya 
attırır veya herhangi bir şekilde seçimin neticesini tağyir eder veya ettirir 
veya seç im tutanaklarını tamamen veya kısmen sahte olarak tanzim ve
ya tahrir eder ve ettirirse uç yı ldan yedi yıla kadar ağır hapis eezasiyle ce
zalandırılır. 
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İtirazları tutanağa yitirmemek 

M A D D E 155. - İlgililerin şikâyet ve itirazlarını tutanağa geçi rmeyi 
reddeden kurul başkan veya üyeleri bir yıla kadar hapis ve beş yüz lira
ya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Kurul larm işlemlerine ve milletvekili yeterl iğine, makbul bir sebep ol

maksızın kötü niyetle itirazda bulunanlar da aynı şekilde cezalandırıl ır

lar. 

Kurul kararlarına rhııjcisizlik 

M A D D E 156. - Bu kanunda yazdı kurulların çoklukla vermiş olduk
ları her çeşit kararlara riayet etmiyen kurul mensupları bir aydan bir yı
la kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar. 

Görevi savsama ve kut üye kullanma 

M A D D E 157. - Bu kanunla görevlendiri len kimseler vazifelerini her
hangi bir şekilde savsadıkları veya kötüye kullandıkları takdirde, bu ka
nunda a \ T i ceza tâyin lilınemişse. Türk Ceza Kanununun bu suçlara ait 
cezaları altıda bir ar tuı imak suretiyle hükmolunur. 

Memur sıfatını haiz olanlar 

M A D D E 158. - Bu kısımda yazılı suçlar, haklarında sarahat bulun
madığı hallerde, Ceza Kanunu tatbikatmda memur sayılan kimseler ta
rafından işlenmişse verilecek ceza yarısı nispetinde artırılır ve a}'rıca ka
mu hizmetlerinden yasaklıl ık cezasına da hükmolunur. 

Bölüm : 2 

Kovuşturma usul ve şekilleri 

Kovuşturma ve soruşturma zamanı 

M A D D E 159. - Ser im işleriyle görevlendiri lenlerin oy ve rme günü ile 
bundan önceki 24 saat içinde işledikleri bu kanunda yazılı seçim suçla
r ından ötürü bağlı bulundukları kurullarca düzenlenmesi gereken seçim 
tutanaklarının tanzim edildiğinin ertesi günü kovuş turma ve soruş turma 
yapılır. 

Bu müddet içinde ağır cezayı gerektiren suçlarla infazı muktazi hü
kümler ve merci inden sâdır olmuş tevkif kararları ve 3005 sayüı Kanun 
hükümler i gereğince asliye mahkemeler inin görevine giren ve delillerin 
kaybolması gibi sebeplerle gecikmesinde mazarrat umulan cürümlerden 
başka hiçbir sebepten dolayı bir seçmen hakkında kovuş turma ve soruş
turma yapı lamaz ve ov verme günü ile ondan önceki üç gün içerisinde 
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seçmenin hürriyetini \ e oy ve rme imkânını kaldıracak veya tahdidedecek 
idarî ve malî hiçbir tedbir al ınamaz. 

Buna aykırı ha rek ık rde bulunanlar hakkında altı aydan eksik olma
mak üzere hapis cezan bukmolunur. 

Sanıklar bakımından genel hükümlerin uygulanması 

M A D D E 160. - Bt. kanunda yazılı suçlardan birini i ş l iydi ler sıfat ve 
memuriyet ler i ne olursa olsun haklarında umumi hükümler dairesinde 
kovuşturma yapılır. 

Valiler hakkındaki kovuşturma ve hazırlık soruşturması Cumhur iye t 
Başsavcısı , gerekli göı fîldüğü halde ilk soruşturma Yargıtay Birinci Baş
kanının görevlendirdiği Yargıtay üyesi ve yargı lama. Yargıtayın yetkili ce
za dairesi tarafından umumi hükümlere göre yapılır. 

Hazırlık soruşturmasını başsavcı kendi yardımcılar ına da yaptırabi
lir. Ancak, kamu dâvasını açmak ve kovuşturmaya mahal o lmadığına ka
rar ve rmek başsavcıya aittir. 

Hazırlık soruşturması sırasında başsavcı tarafından istenilen, tevkif, 
tahliye, zabıt ve aramaya ilk soruşturmaya yetkili Yargı tay üyesi tarafın
dan karar verilir. 

Başsavcı tarafından kovuşturmaya mahal olmadığına dair verilen ka
rar ile yukardaki fıkralar gereğince Yargıtay üyesi tarafından hazırlık ve 
ilk soruşturmalar sırasında verilecek kararlara karşı vuku bu lan itiraz. 
Yargı tay Birinci B a ş k a n tarafından görevlendiri len bir daire başkanı ta
rafından tetkik olunaıak karara bağlanır. 

İlk soruşturma sırasında Yargıtay üyesi tarafından verilecek kararlar
dan u m u m i hükümlere göre tasdik ile t ekemmül etmesi icabedenlerin 
tasdik mercii Yargıtay Daire Başkanıdır. 

Yargıtay Daire Başkanının tasdiki ile t ekemmül eden kararlara karşı 
yapı lacak itirazlar Yargıtay Birinci Başkanı tarafından tetkik edilerek ka
rara bağlanır. 

Kaymakamla r hakkında hazırlık soruşturmasının yapı lması ve kamu 
dâvası açılması ve soa soruşturma açılmasına karar veri lmesi o i l e en 
yakın il merkezindeki vazifeli cumhuriyet savcısı ve sorgu yargıcı ve yar
gılamaları o yerdeki görevli mahkemeler tarafından yapılır. 

Hâkimler Kanunu hükümleri mahfuzdur. 

İlgili kimseler ve siyasi partiler Ceza Muhakemeler i Usulü Kanunu ge
reğince ş ikâyetname ve rmek suretiyle kamu dâvasını tahrik edebilirler. 
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Seçim zamanında • . n e j p hakkı 

M A D D E 1 6 1 . - Se< im zamanında zikir veya telmih suretiyle hakların
da neşriyat yapılan özel ve tüzel kişiler cevap verecekleri yazının yayın
landığı gazete veya m r uma ile cevap ve tashihlerini nerede bulunuyor
larsa o verin sulh ceza yargıcına verirler. Yargıç müracaat ın yapı ldığı gün 
cevap ve tashihi tetkik ederek varsa suç teşldl edecek ifadeleri çıkardık
tan sonra cevap ve tashihin altına neşri lüzumuna dair yazacağı şerhle 
derhal gazete veya mecmuanın idarehanesine bildirir. Cevap veren ücre
tini öderse metni telgratla tebliğ eder. Gazete veya mecmua işbu cevap ve 
tashihi aldığı günün ertesi günü cevap verenin koyduğu başlıkla aynı sa-
hifenin aynı sütununda aynı punto harflerle aynen neşretmeye mecbur
dur. Aksi halde gazete veya mecmua sorumluları , cevabı emreden mah
kemece bir aya kadar hapis eezasiyle cezalandırılır. 

Matbuat Kanununun bu maddeye aykırı olınıvan hükümleri mahfuz
dur. 

Konuşturma usıılıi 

M A D D E 162. - A ı j ı ı ezayı gerektiren cürümlerden gayr ısmda 159 
uncu maddede yazılı müddetlere riayet edilmek şartiyle bu kanunda ya
zılı suçlardan dolayı 2005 sayılı Kanun hükümleri dairesinde kovuştur
ma yapılır. 

M A D D E 163. - İl ve ilçe seçim kurulu başkanlığını yapan yargıçlar 
kendi çevreleri içinde vukua gelecek seçim suçlarına mütaallik dâvalara 
bakamazlar . 

Aynı mahalde bu davaları görecek başka yargıçlar bu lunmaması ve
ya mahkemenin teşekkül edememesi halinde mezkûr davalara bu ma
halle en yakın yargı çevresinde bulunan aynı derecedeki m a h k e m e veya 
vazifeli yargıç tarafından bakılır. 

Tutanakların delil kıymeti 

M A D D E 164. - Bu kanunda yazılı suçlardan ağır cezayı gerektirenle
rin gayr ısmda kuru 11 .arca tanzim edilen tutanaklar sahtelikleri sabit 
oluncaya kadar muteberdir. 

Zaman aşımı 

M A D D E 165. - S e ini suçlarından doğan kamu dâvası seçimin bitti
ği tarihten baş livara k üç ay içinde açılmadığı takdirde kovuşturma yapı
lamaz. Ancak takibi karar veya izin al ınmasına bağlı hallerde bu mehil 
karar veya iznin alındığı tarihten itibaren yürür lüğe başlar. 

7 0 6 1 



I l RK İARLANJENTO TARİHİ 

A L T I N C I KISIM 

Çeşitli hükümler 

1. Seçim giderleri 

Giderlerin ödenmesi 

M A D D E 166. - (6428 ile değişik) 

- Seçim giderleri çenel bütçeden ödenir. Bunun için gerekli ödenek 
Adl iye Vekâleti bütçesindeki özel bölüme konur. 

Seç im kurulları bas E m ve üyelerine, seçim işleriyle ilgili vekâletlerin 
merkezler inde teşkil edi lecek seçim bürolarının başkan ve üyeleri ile di
ğer m e m u r ve hizmetlilere ve seçim işleri için bu kanun gereğince vazife-
lendiri leceklere ve bu işlerde mesai saatleri dışında çalışacak m e m u r ve 
hizmetl i lere verilecek ücretler ve hariçten alınarak çalıştırı lacakların 
gündelikleri İcra Vekilleri Heyetince belirtilecek esas ve miktarlara göre 
ödenir. 

Bulunduğu yerin hal ic inde bir mahalle gönderi leceklerin yol masraf
ları Harcırah Kanunu hükümlerine göre ayrıca verilir. 

Adl iye Vekâleti bu madde hükümlerine göre harcanacak seçim gider
leri ödeneğinden yeter miktarını il ve ilçe seçim kurulları başkanları em
rine gönderir . 

Seç im işleri için mahallerinde yapı lması lâzımgelen her türlü masraf
ların ita âmir i il ve ilçe seçim kurulları başkanları o lup tahakkuk işlem
leri Cumhur iye t müddeiumumiler i tarafından yapılır. 

M A D D E 167. - Bu kanun gereğince yapılacak işler için lüzumlu her 
türlü levazım ve imal 'd ini lecek eşya ve taşıma giderleri miktarı neye ba
liğ olursa olsun 2490 sayılı Kanunun 46 nci maddesinin (A) fıkrası hü
kümler i dairesinde pazarlıkla yapılır. İlân mecbur i değildir. 

Her çeşit seçim giderleri için il ve ilçe adalet daireleri mutemet ler ine 
il ve ilçe seç im kurulları başkanlarının tasvibi ile ayrıca üç bin liraya ka
dar avans verilir. 

Bu had içinde kalmak üzere mahsup edilen miktara kadar yeniden 
avans verilebilir. 

Seçim eşyasının muiıajazası 

M A D D E 168. - İl. ilçe ve sandık kurullarına ait mühürler, seçim iş
lemlerine taallûk eden tutanaklar, matbu defterler veya sair evrak, il ilçe 
adalet daireleri emanet memurluklar ında ve oy sandıklariyle kapalı oy 
ve rme yerlerinin eşya ve malzemesi köylerde muhtarl ıklarca ve kasaba ve 
şehirlerde belediyelerce muhafaza olunur. 
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2. Geçici hükümler 

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin seçilmesi 

M U V A K K A T M A D D E I. - (6272 ile değişik 5545 sayılı Milletvekil leri 
Seçimi Kanununun 2 5 inci maddesine göre gözden geçirilerek tashihi 
icabeden milletvekilleri seçimine ait seçmen kütükleri: bu kanunun me
riyete girdiği tarihte hükümsüz addedilerek, bunların yer ine mezkûr ka
nunun kütüklere mütaallik hükümleri dairesinde yeniden seçmen kü
tüklerinin tanzimine haşlanır ve en geç otuz gün içinde ikmal o lunarak 
askıya çıkarılır. 

Şayet mücbir sebepler tahtında bâzı seçim bölgelerinde kütüklerin, 
seç imlerden önce yeniden tanzimi mümkün görülmediği takdirde keyfi
yet sebepleriyle biriUvre ilgili valil ikçe İçişleri Vekâletine arz o lunup mez
kûr Vekâletin tasvibiyıe eski kütükler, bu kanunun seçmen kütüklerinin 
gözden geçirilmesi ve değiştiri lmesi hakkındaki hükümler i dairesinde he
men tashih olunarak bunlara müsteniden seçim yapıl ır ve bilâhara kü
tüklerin yeniden tanzimi işine devam olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8 inci Döneminde temsil edilen partiler 
hakkında hüküm 

M U V A K K A T M A D D E 2 . - (6272 ile değişik) Vilâyet umumî meclisi , be
lediye meclisi , köy muhtar ve ihtiyar meclisi ve mahalle ihtiyar heyeti se
çimlerine ait seçmen kütüklerinin yeniden tanzimine 1954 yılı Haziran 
ayının ilk haftasında başlanır. Bu seçimlere mütaall ik eski seçmen kü
tükleri bu kanunun 25 ve mütaakıp maddeler ine göre yok lama yapıl
maksızın yeni kütüklerin kesinleştiği tarihe kadar muteberdir. 

M U V A K K A T M A D D E d. - (6272 ile değişik) 1954 genel seç iminde se
çilecek milletvekili sayısının tesbitinde 1950 genel nüfus sayımı esastır. 
Ancak , bu esasa göre her seçim çevresi için tesbit edilecek milletvekili sa
yısı 1950 seçiminde bu çevreler için tesbit edilmiş bulunan milletvekili 
sayıs ından aşağı o lamaz. 

Şu kadar ki, vilâyetlere bölünen veya küçültülen seçim çevreleri bu 
hükümden faydalanamazlar. 

GEÇİCİ M A D D E -i. - Her sandık için numaral ı mühür ve ıstampa 
maddi imkânsızlıklar dolnyısiyle zamanında gönder i lemezse sandık ku
rulları vazife gördükleri mahalle veya köy ihtiyar heyetine ait mühür ve 
ıs tampayı kullanırlar. 

GEÇİCİ M A D D E 5 - İstanbul İli il seçim kurulu ile 68 inci maddede 
yazılı ilçe seçim kurulları için seçilecek üyeler, İstanbul Birleşik Mahal l i 
İdareler Genel Meclisi m e l e r i arasından alınır. 
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GEÇİCİ M A D D E 6 - Seçmen kütüklerinin tanzimine, bu kanun yü
rürlüğe girer girmez hemen başlanır ve en geç kırk gün zarfında kayır işi 
neticelendiri lerek listeler 19 uncu madde gereğince askıya çıkarılır ve bu 
kanunun kütüklere dair hükümleri dairesinde işleme devam olunur. 

G E Ç İ C İ M A D D E 7 - 13u kanun yürürlüğe girer gi rmez ilçe seçim ku
rulları on beş gün içindi toplanarak bu kanunun 3 ve 83 üncü madde
leri gereğince sandık alanlarının tesbiti için gereken işlemleri yaparlar. 

3. Son maddeler 

Kaldır da n kan a 11 la' 

M A D D E 169. - 49 1 8 ve 5258 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmış
tır. 

Yürürlük 

M A D D E 170. - Bu kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

Yürürlükte görevli makam 

M A D D E 171. - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

20.11.1950 

3 - S E Ç İ M K A N U N U H A K K I N D A K A R A R 

Milletvekil leri Secimi Kanununa 6272 Sayılı K a n u n l a Eklenen 
M u v a k k a t 3 üncü M a d d e n i n S o n Fıkrasının Tefs ir ine M a h a l 

Olmadığ ına Dair 

(Resmî Cazeie ile ilânı : 13.111.1954 - No. 8657) 

Karar No . 
1839 

Milletvekilleri Seçimi Kanununa 6272 sayılı Kanunla eklenen muvak
kat 3 ü n c ü m a d d e n i n son f ı k r a s ı n ı n tefsirine m a h a l o l m a d ı ğ ı hakkında 

Muvakka t Encümence hazırlanan aşağıdaki mazbata Umumi Heyet in 
3.III .1954 tarihli İnikadında kabul edilmiştir. 

3 Mart 1 954 

Yüksek Reisliğe 

5545 sayılı Milletv milleri Seçimi Kanununun 6272 sayılı Kanunla ta
dil ine dai r Kanunun muvakka t 3 ü n c ü maddesinin tefsiri hakkında Gü-
müşane mebusları Halis Tokdemir . Halit Zarb ım. A h m e t Kemal Varın-
ca'nın vâki teklifleri Yüksek Reislikçe Komisyonumuza havale kılınmış 
o lmakla 25.11.1954 gününde toplanan Komisyonumuz teklif sahiplerinin 
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dc izahatını dinledikti n sonra aşağıda yazılı neticeye varmış bulunmak
tadır : 

5545 sayılı Kanun a milletvekilleri seçimi; her vilâyetin bir seçim çev
resi ve bu kanunda gösterilen nüfus aded ve nispetlerine göre mebus çı
karabi lmek esasını kabul etmiş bulunmaktadır. 

6272 sayılı Kanun 5 5 15 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun bâ
zı maddelerinin tadiline mütedair bir kanun olup ayrıca 3 muvakkat 
maddey i de ihtiva etmekledir . 

Adı geçen 6272 sayılı Kanunun muvakkat 3 üncü maddesi ile: 

a) 1954 genel seçiminde seçilecek milletvekili sayısının tesbitinde 

1950 genel nüfus sayınınım esas olacağını; 

b) Bu esasa göre her seçim çevresi için tesbit edilecek milletvekili sa
yısının 1950 seçiminde o çevre için (yani değişmeden evvelki seçim çev
resi için) tesbit edilmiş bulunan milletvekili sayısından aşağı sayıda ola
mayacağını ; 

Kabul etmiş bulunmaktadır. 

Ancak bu m u v a k k i t madde ile mâruz esaslar tesbit edildikten sonra 

ikinci fıkrası ile de; 

a) Vilâyetlere bölünen; 

b) Veya küçültülen 

Seçim çevreleri bu hükümden faydalanamazlar; hükmünü v a z e t m i ş 
tir. 

Tefsiri istenilen bn ikinci fıkranın, birinci fıkra sarahati karşısında 
mü tezat bir ifade taşıdığı zehabı görülmekte ise de: intihabın nüfus ade
dine dayanması , bu nüfus adedine halel gelmedikçe bölünen veya küçül
tülen seç im çevresinin eski mebus adedince mebus çıkarabileceğini ve 
küçültülen seçim çevı elerinden maksat en az bir mebusa tekabül edecek 
miktarda nüfusun ayrılmış olması haline mahsus olabileceğini, esasen 3 
üncü muvakkat maddenin birinci fıkrası açık bir sarahatle belirtilmiş ol
masından; mülki teşkilatta değişiklik olmasiyle bir vilâyetten diğer vilâ
yete bağlanan birkaç mülkî birlik dolayısiyle kendisinden mülkî birlik alı
nan vilâyetlerin nüfusunda en az bir mebusa tekabül eden miktarda ek
si lme olmadıkça 1954 seçimlerinde dahi 1950 seçimler inde çıkardığı me
bus adedi kadar mebus çıkaracağına; dair kanunun açık sarahati karsı
sında tefsire mahal olmadığına karar verilmiştir. 
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M İ L L E T V E K İ L L E R İ SEÇİMİ K A N U N U N D A S Ö Z Ü G E Ç E N K A N U N L A R 

N o . Başlığı 

Resmî 
Gazete 

Sayı 

765 Türk Ceza Ka rn ın ı 13.3. 1926 320 

1412 Ceza Muhakemeler i Usulü Kanunu 24.4. 1929 1 172 

1881 Matbuat Kanunu 8.8. 1931 1867 

2490 Art ı rma, Eksikıne ve İhale Kanunu 10.6. 1934 2723 

2544 Muvakka t Bâzı Salâhiyetlerle Başka 

Yerlere Gönderi lecek Hâkimlere Ve

rilecek Tahsisat Kanunu 1.7. 1934 2743 

2556 Hâkimler Kanunu 17.7. 1934 2751 

2596 Bâzı Kisvelerin Giyi lemeyeceğine 

Dair Kanun 13.12. 1934 2879 

3005 Meşl ıud Suçların Muhakeme Usulü 

Kanunu 13.6. 1936 3329 

2 . - K a l d ı r ı l a n kanunlar : 

4918 Milletvekilleri Seçimi Kanunu 6.6. 1946 6326 

5258 Milletvekilleri Seçimi Kanununun 

Bâzı Maddelerinin Değiştiri lmesi

ne ve Bu Kanuna Bâzı Maddeler 

Eklenmesine Dair Kanun 14.7. 1948 6957 

4 - M I L L E T V E K I L L E R I N I N Ö Z L Ü K H A K L A R ı N A I L I Ş K I N 
D Ü Z E N L E M E L E R 

T B M M üyelerinin ödenek ve yollukları hakkında ilk bağımsız düzen
leme 1930'da çıkarılan 1613 sayılı Kanunla yapıldı . Bu Kanun, çeşitlita-
rihlerde 1757, 2507. 31.55. 3656. 4387, 4602, 5142. 6027 ve 6245 sayı
lı kanunlarla değişikliğe uğradı. 

1613 sayılı Kanuna göre yıllık ödenek 6 000 lira olup, her ay başın
da beşeryüz lira olarak ödenmekte idi. Kısa bir süre sonra 1931'de 1757 
sayılı Kanun çıkarılarak yıllık ödenek 4 200 liraya indirilip her ay başın
da 350 lira olarak ödenme esası getirilmiştir. 

IX. Dönemde geçeni edan hükümler konularına göre ayrılarak tarih 
sırasına göre ilgili kanunlar (*) ve maddeler i belirtilmiştir. 

(*) Kanunlar 1960 yılını, kadar kesintisiz numara aldığından hükümlerin dayan
dığı kanun ve madde numaralarının belirtilmesi yeterli görüldü (K.Ö.) 
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A ) M İ L L E T V E K İ L L E R İ N İ N Ö D E N E K L E R İ İLE İLGİLİ D Ü Z E N L E M E L E R 

1. - Ödeneklerle ilgil i çek ve ödeme emirlerine ait banka işlemleri 

2999 sayılı Kanunun 1' I üncü maddesindeki istisna hükümler ine tabi

dir. (*) (3050/11 

2. - 1757 numaralı Kanundaki yıllık ödenek için malî yıl başında ve

rilen çek ve tediye emirleri ö lüm veya genel seçimlerin yeni lenmesi halin

de geriye al ınmaz. A n e a k bu nedenler dışında milletvekil l iğinin sona er

mesi halinde ödenen lazlalar geri alınır. ( 3 0 5 0 / 2 ) 

3. - Büyük Millet Meclisi, seçimlerin yeni lenmesine karar vermesi 

du rumunda I Kasımci ı başlayan toplantı yılı. yıllık ödeneğinin kalan bö

lümü o yılın bütçesin leki bölümüne ek ödenek kaydiyle bir defada öde

nir. ( 4 3 8 7 / 1 ) 

4. - Milletvekillerinin aylık ödenek miktarı (1 150) liradır. ( 5 1 4 2 / 1) 

5. - Emekli keseneklerine 1613 sayılı Kanunun 3 üncü maddes inde 

yazıl ı 125 aslı maaşın esas alınacağı kuralı kabul edilmiştir. ( 5 1 4 2 / 2 ) 

6. - Toplantı yılı k inde seçilenlerin ödenekleri seçildikleri aydan iti

baren, milletvekilliğin-len ayrılanların ödenekleri ayrıldıkları ay sonuna 

kadar hesaplanır. 

1951 yılı ara seçimlerinde seçilen milletvekillerinin ödenekler i hak

kında yukarıdaki hüküm uygulamr. (6027 /1 geç. 1) 

B) MILLETVEKILbERlNİN YOLLUKbARI İLE İLGİbİ DÜZENLEMELER (**) 

1. - T B M M üyelerin- devir ve aile yol luğu da dahil olmak üzere gerek 

olağan ve gerek olagaı .tısni toplantılar için gelme ve gi tme yol luğu olarak -

her toplantı yılı için 1 Kasımda kesintisiz 1 000 lira verilir ( 3 1 3 5 / 1) 

(*) 2999 sayılı Kanıtımı: 2-1. maddesi : Bankalar. Devlet ve Devlet müessesalerile 
olan veya 500 lirayı geçmeyen muameleler ile kote esham ve tahvilât veya al
tın terhini mukabilinde açılacak krediler ile Ziraat Bankasınca verilecek zirai 
krediler hariç olmak uzere açacakları ticarî krediler, verecekleri kefalet veya te
minatlar için bunları isleyenden en son vaziyetini gösteren ve mesul heyet ve 
mümessillerinin imzalarını taşıyan bir hesab vaziyeti istemeye mecburdurlar. 

(**) 1613 sayılı Kanıma göre seçim çevrelerine gidip gelen üyelere her toplantı yılı 
ve merkeze getirdikleri ailelerine her seçim dönemi için gidiş-dönüş yolluğu ve
rilirdi. Yolluğun hesanuıda 125 asli maaşlı 2. derece memurun asli maaşı esas 
alınırdı. 
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1936 toplantı yılı \ otluğu yukarıdaki hükmün yürür lüğe girdiği tarih

te tahakkuk ettirilerek evvelce ödenen kişisel yolluk düşülerek ödenir. 

( 3 1 3 5 / m u v a k k a t Md.ı 

2 . - T B M M Hesaplan İnceleme Komisyonu üyelerinden görevleri gere

ğince inceleme ve telus için Ankara dışmda görev yapanlara genel hü

kümlere göre ikamet yevmiyes i verilir. ( 5 4 0 8 / 1 ) 

3. - 3 1 3 5 sayılı Kanun gereğince verilen yol luğun ödeme tarihi 1. Mart 

tarihine alınmıştır. ( 6 2 4 2 / 1 ) 

4. - T B M M Başkam, başbakan, bakanlar ve milletvekillerinin yurt içi 

yevmiye le r in in ı ı ı iktan her yıl bütçe kanunlar ı ile tesbit olunur. 

( 6 2 4 5 / 3 3 ) 

5. - Dış ülkelere yapılacak görev seyahatlerinde, gidilecek memleke

te, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarlarıyla gidiş nedenlerine 

göre en çok haddi a şmamak üzere gündel iğe uygulanacak emsal ler Ma

liye Bakanl ığ ın ın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca saptanır. ( 6 2 4 5 / 3 4 ) 

6. - 3135 sayılı Kanun gereğince veri lecek yol luk miktarı her yıl Büt

çe Kanunlar ıyla tesbü olunur. Ancak bu miktar yıllık ödenek toplamının 

% 40Tndan aşağı ve âo 's i ı ıden fazla olamaz ( 6 2 4 5 / 5 8 ) 

C ) M İ L L E T V E K İ L L E R İ N İ N T A Z M İ N A T L A R I İLE İLGİLİ 

D Ü Z E N L E M E L E R 

i . - a ) Ölen milleı ve killerinin 1683 sayılı Kanuna göre dul ve yet im 

maaşına hak kazanan aile bireylerine eşit olarak bölünmek üzere bir yıl

lık ödenekleri tazıninai olarak verilir. 

25 yaşını bitiren ve- aeçimi babası tarafından sağlanan kızlar da bu 

tazminat tan, maaşa Lak kazanan diğer çocuklar gibi pay sahibi olurlar. 

Ölenin maaşı , haketmi.ş kimsesi bulunmazsa bu tazminat kanuni miras

çılarına verilir (2507 / 1 1 

b) Ö l ü m tazminatı vergi ve resme tabi değildir ( 4 6 0 3 / 1 ) 

c ) Ölüm tazminat: milletvekillerinin gelecek ist ihkaklarından öden

mek üzere aldıkları paralara mahsup edilebilir. (248 sayılı tefsir) 

d ) Ölüm tazminat: terekeye dahil değildir. (696 No.İn karar) 

e ) Ö lüm tazminat': 0 000 lira olarak hesaplanır. (1834 tefsir karan) 
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D) MİLLETVEKJLLEFÜINİN E M E K L İ L İ Ğ İ İLE İLGİLİ D Ü Z E N L E M E L E R 

Türkiye Cumhuriyet i Emekl i Sandığı K a n u n u n d a Bâzı Değiş ikl ikler 
Yapı lmasına v e Bu Kanuna Bâzı H ü k ü m l e r Eklenmes ine 

Dair K a n u n 

(Resmî Gazeıe ile ilam : 14.VI.1952 - Sayı : 8135) 

Kanun No. Kabul tarihi 
5951 9.V1.1952 

M A D D E 1. - 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin II işaretli fıkra

sına aşağıda yazılı (1] bendi eklenmiştir. 

1. Emeklil ik hakki tanınan vazifelerde bulunduktan sonra milletve

killiğine seçilenler: (Seçimlerinden itibaren (6) ay içinde yazı ile Sandığa 

müracaat ettikleri takdirde) 

M A D D E 2. - (8.II. ı 95 I tarih ve 6244 sayılı Kanunla kaldırılmıştır.) 

M A D D E 3. - (Değişti 8.II .1954 tarih 6244 sayılı Kanunla) - Aynı ka
nunun 15 inci madde ü n e aşağıdaki (i) fıkrası eklenmişt ir : 

i) 12 nci maddeni : ) II işaretli fıkrasının (1) bendinde yazılı olanların 

emekl i l iğe esas olan son aylık veya ücret tutarları: 

Bu kesenekler, emekli l iğe esas olan son aylık veya ücretin alındığı ta
rihten itibaren her üç yılın hi tamında bir üst derece aylık veya ücret tu
tarı üzerinden kesilir. Şu kadar ki, bu muamele hususi kanunlarında ta
nınan haklar mahfuz kalmak şartiyle kendilerine emeklil ik durumlar ı dı
ş ında terfi bakımından iki üst dereceden yukarıs ı için bir hak vermez . 

M A D D E 4. - Ayın kanunun 87 nci maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştiri lmiş ve (ç.) fıkrası kaldı r ı lmış ın : 

a) İstifa edenler: (Milletvekill iğine seçi lmek üzere Seç im Kanununda 
yazılı müddet içinde istila etmiş olup da milletvekili seçi lmiş bulunanlar 
hariç) 

M A D D E 5. - 5434 sayılı Kanunun geçici 60. 6 1 , 62 ve 64 üncü mad
deleri kaldırılmıştır. 

Şu kadar ki, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu maddeler 

hükümler ine göre em kli aylığına istihkak kesbetmiş olanların haklan 

mahfuzdur. 

GEÇİCİ M A D D E 1 - Vukarıki maddeler hükümleri , birinci maddede 
yazılı şartları haiz olarak' ilk defa Dokuzuncu Dönemde nıilleb/ekilliğine 
seçi lmiş olanlar hakkında da uygulanır. 
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(Değişti 8.2.1954 1 .-irili 6244 sayılı Kanunla) Bunların 22 .5 .1950 tari

hinden itibaren geçen müddete ait kesenekleri ve emeklil iğe esas olan ay

lık veya ücret derecef ı i I 5 inci maddenin (i) fıkrası gereğince yükselmiş 

bulunanların artış faı k l a n geçici 66 nci madde gereğince kurumlarınca 

bu kanunun M i r i n i n ; girdiği tarihi takibeden ay başından itibaren tah

sisatlarından, aylık keseneklerinden ayrı olarak kesi lmek suretiyle ve 

karşılıkları da kurum': ı r ı nea toptan Sandığın istemesi üzerine üç ay için

de ödenir. 

Bu kanunun nesi: tarihine kadar ilgililer tarafından ödenmiş bulu

nan kesenek ve artış Farkı karşılıkları Sandıkça kendilerine iade oluna

rak yuka.rdaki fıkra gereğince kurumlarından istenir. 

Bunlardan emekli keseneklerini geri almış bulunanlar aldıkları bu 

paraları bu kanunun >, i ı rürlüğünden itibaren en çok bir yıl içinde ve al

dıkları tarihlerden itibaren % 5 faizi ile birlikte toptan geri verirlerse bu 

paralara tekabül eden eski hizmet müddetler i yenilerine eklenir. 

GEÇİCİ M A D D E 2 - Geçici birinci maddede yazılı olanların 5434 sa
yılı Kanunun geçici 6'> nci maddesi gereğince iptal olunan borçlanmala
rı, evvelce kendilerinden tahsil edilmiş olup da ayrılışlarında iade edilmiş 
bulunan borçlanmadan mütevellit paralan, bu kanunun yürür lüğe girdi
ği tarihten itibaren 6 ay içinde Sandığa müracaatta bulunmaları ve top
tan geri vermeler i şan iv le . yenilenir. 

GEÇİCİ M A D D E 3 - Bu kanunun ikinci maddesi hükmü, emeklilik 
hakkı tanınan bir vazifede bulunduktan sonra milletvekil l iğine seçilmiş 
olmalar ı şartiyle 1.1.1.050 tarihinde milletvekili bulunanlardan Dokuzun
cu D ö n e m e aralıksız o i a r a k seçilenler (emekliye ayrıldıktan sonra bu yer
lere geçenler hariç) h a k k ı n d a da. bu kanunun yürür lüğe girdiği tarihten 
itibaren uygulanır. 

G E Ç İ C İ M A D D E 4 - Bu kanunun 1 inci maddesindeki altı aylık müd

det, Dokuzuncu Dönem milletvekilleri hakkında, kanunun yürürlük ta

r ihinden başlar. 

GEÇİCİ M A D D E - (Ek. 8.2.1954 tarih 6244 sayılı Kanunla ) - 5951 

sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yazıl ı durumlarda olanlardan altı ay

lık müddet içinde borçlanma müracaat ında bulunmayanlar için bu ka

nunun neşri tarihindi n itibaren üç aylık bir müddet verilmiştir. 
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Sivas Kongres ince Seçi len Temsi l Heyet i Üyeleriyle Türkiye B ü y ü k 
Millet Meclis inin Birinci D ö n e m i n d e Bulunan Üyelere Vatani Hiz

met Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında K a n u n 

(Resmi Gay.eıe ile ilânı : 20.XII.1948 - Sayı : 7084) 

Kanun No. Kabul tarihi 

5269 15.X11.1948 

M A D D E 1. - Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyet i Üyeleriyle Tür
kiye Büyük Millet Me< Esinin Birinci Döneminde bulunan Üyelerden bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sağ bulunanlara yaşadıklar ı müddet
çe ödenmek ve başkaca zam yapı lmamak kaydiyle vatani hizmet tertibin
den 350 şer lira aylık bağlanır. 

M A D D E 2. - Birim ı maddede yazılı olanlardan ölmüş bulunanların ve 
bundan sonra ölecek olanların : 

A ) Evlenmemiş karısına, yaşadığı müddetçe; 

B) Yi rmi yaşma g i rmemiş , yüksek tahsile devam etmekte ise y i rmi 
beş yaşını geçmemiş erkek çocuklarına: 

C) Evli bulunmayan kız çocuklarına, evleninceye kadar: 

D) Hayatta bulunan muhtaç anasına yaşadığı müddetçe ( 5 5 4 6 / 1 ) 

Vatanî hizmet tert ibinden 175 lira aylık bağlanır. 

Bu madde g e r e ğ i n e aylığa müstahak olanlardan birden fazla ise bu 
miktar aralarında müsavi olarak taksim olunur. 

M A D D E 3. - Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyet i ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin Birinci Dönemine üye seçildiği halde iltihak e tme
yenler le iltihak ettikten sonra çekilenler, mazbatası kabul edi lmeyenler , 
ıskat edilenler veya daimi bir memuriyet i tercih ederek ilgisini kesenler 
ve bunların ikinci uıac'ld'ede yazılı dul ve yetimleri bu kanun hükümlerin
den faydalanamazlar. 

M A D D E 4. - (581 4 ile değişik). Birinci madde hükmünce aylığa müs
tahak olanlardan Türkiye Büyük Mület Meclisi Üyesi bulunanlarla 2847 . 
3656. 3659 ve 3661 sayılı kanunlara tâbi dairelerden, resmî veya husu
sî kanunlarla bankalar, özel idare ve belediyelerden (350) lira ve ikinci 
madde hükmünce aylığa müstahak olup da ayın durumda bulunanlar
dan (175) lira veya daha fazla aylık (her çeşit zamları ile birlikte emekl i , 
dul ve yet im aylıkları hariç, vatanî hizmet aylıkları dâhi l ) , ücret ve öde
nek alanların bu vaziyeı ve görevleri devam ettiği sürece bu kanun hük
münden faydalanamazlar. Aylığa müstahak olanların taaddüdü do layı -
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siyle ikinci maddenin son fıkrası gereğince aylık miktarı (175) liradan 
aşağı düşenlerden yukarda yazı l ı durumda olanların görevlerine ait ay
lık, ücret ve ödenekleri miktarı ikinci madde gereğince hesabedilecek his
seler inden fazla olduğu takdirde bu kanundan faydalanamazlar ve bun
ların hisseleri diğerlerine ilâve edilmez. 

M A D D E 5. - Birinci madde hükmüne göre aylığa müstahak olanlar
dan dördüncü maddede yazılı yerlerden aldıkları aylık, ücret ve ödenek
leri 350 liradan aşağı olanlarla ikinci madde hükmüne göre aylığa müs
tahak olanlardan aynı durumda bulunup da aylık, ücret ve ödenekler i 
175 liradan aşağı bulunanlara aylık, ücret ve ödenekler iyle (Her çeşit 
zamlar iyle birlikte emekli , dul, yet im ve vatanî hizmet aylıkları dâhi l ) bi
rinciler için 350. ikini-iler için 175 lira a rasmdaki farklar vatanî hizmet 
tert ibinden ödenir. 

Dördüncü maddenin son fıkrasında yazılı olanların görevlerine ait ay
lık, ücret ve ödenekleri , hisselerine düşen aylık miktar ından noksan bu
lunduğu takdirde aradaki farklar keza vatanî hizmet tert ibinden ödenir. 

M A D D E 6. - Vatan hiyaneti suçundan idam edilenlerin ikinci mad
dede yazı l ı dul ve yetimleri bu kanun hükümlerinden faydalanamazlar. 

M A D D E 7. - Bu Kanun yayımını kovalayan ay başından itibaren yü
rürlüğe girer. 

E) M İ L L E T V E K İ L L E R İ N İ N AÇIK M A A Ş L A R I İLE İLGİLİ 
D Ü Z E N L E M E L E R 

1 . - 788 numaralı Memurin Kanununun 84 üncü maddesinin (D) fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

7 nci ve ondan aşağı derecelerde bulunan memur la rdan (kadro dola
yısiyle açıkta kalan memurlar dâhi l) memleket dahil indeki resmî ve hu
susî müessesat ı sıhhiyede tedavileri lüzumu fennen sabit olanlardan te
davi ve yol masrafı ve Devletçe tedavi ett ir i lmekte iken vefat edenlerin ce
naze masrafı mensup oldukları daire bütçesinden verilir ( 3 3 3 5 / 1 ) 

2. - 788 numaralı Memur in Kanununun 85 inci maddesi aşağıdaki 
•şekilde değiştirilmiştir. 

Memuriyet inin ilgası dolayısiyle açıkta kalan memurlar ın , ilganın v ı ı -
kubulduğu ay ile onu mütaakip olan ay zarfında maaşları tanı olarak ve 
bu müddet in hitamında tekrar hizmete tâyin kı l ınmamış iseler yeni me
muriyete tâyinlerine kadar, fiilî h izmet müddet i yedi seneye kadar olan
lara dörtte bir, on beş seneye kadar olanlara üçte bir. on beş seneden faz
la olanlara yar ım nispetinde açık maaşı verilir. 
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Meslekî memuriyeı olan mebuslar müddetleri bittikten sonra tekrar 
int ihabedilmezlerse mebusluktan evvelki memuriyet ler ine nazaran hak
larında bu madde tatbik olunur. ( 3 3 3 5 / 2 ) 

3. - Memurin Kanununun tarihi neşriyle mezkûr kanunun 85 ve 
89 uncu maddelerinin mevkii meriyete girdiği 1 Haziran 1927 tarihi ara
sındaki müddet içinde mfisal eden memur ine Mazuliyet Kanunu ahkâ
mına tevfikan maaş tahsis olunur. (148 No.lu tefsir) 

4. - Memurin Kanununun 85 inci maddesinin son fıkrası hükmü. 
Bindik Millet Meclisi Birinci İntihap Devresinden tekrar intihabedihne-
miş olan mebuslara da intihabedilmedikleri tarihten itibaren, şâmildir 
(201 sayılı tefsir) 

5. - Memurin Kanununun 85 inci maddesinin son fıkrasında şöyle 

yazıl ıdır : 

(Meslekî m e m u r i y l olan mebuslar müddetleri bittikten sonra tekrar 
int ihabedilmezler ise mebusluktan evvelki memuriyet ler ine nazaran hak
larında bu madde tatbik olunur.) 

148 sayılı tefsir fıkrası şudur : 

(Memur in Kanununun tarihi neşriyle mezkûr kanunun 85 ve 89 un
cu maddelerinin mevkii meriyete girdiği 1 Haziran 1927 tarihi arasında
ki müddet içinde infıaıl eden memurine mazuliyet Kanunu ahkâmına 
tevfikan maaş tahsis ulunur.) 

Bu tefsirden sonraki 201 sayılı tefsirde ise : 

(85 inci maddenin son fıkrası hükmü, Büyük Millet Meclisi Birinci İn
tihap Devresinden tekrar intihabedilmetniş olan mebuslara da. tekrar in
t ihabedilmedikleri tarihten itibaren şâmildir.) denilmektedir . 

Birinci tefsir mukayyet olarak memurlar ın açık maaş vaziyetlerini tâ
yin ettiği, ikinci tefsir daha geniş mânasiyle meslekî memurluk olup da 
mebus bulunanlarda!, n.krar int ihabedilmeyenlere ait ise de ikinci tefsi
re dayanarak eski ma.aıl memurların da böyle bir hak talebetmeleri va
rit olacağı rnülâhazasiyle tefsir talebedildiği fakat henüz böyle bir talep 
vâki olmadığı gibi Divanı Muhasebatça da bu işe mütaallik reddedilmiş 
bir muamele mevcut bulunmadığı anlaşılmışta-. 

Keyfiyet tetkik olundukta : 

85 inci maddenin son fıkrası mebuslara mahsus bir fıkra olduğu met
nin sarahati ve en soı. tefsir olan 201 numaralı tefsir fıkrası da y'ukarıki 
metne dayanarak Büvuk Heyetçe kabul buyurulmuş olduğuna göre tef
sirlerin birisi umumiyet ifade ettiği. 201 numaralı ikinci tefsir de hususi 
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hükmü taşıdığı için h\ı iki tefsir arasında bir mübayenet de görülmedi
ğinden pek açık olan 20 ı numaralı tefsir fıkrasının tekrar tefsirine lüzum 
gön i lmed iğ ine karar \ e.rilnıiştir. (947 No.lı ı tefsir) 

F) B A Ş K A N L İ K Ö D E N E Ğ İ İLE İLGİLİ D Ü Z E N L E M E 

1. - T B M M Başkanına ayda 800 lira makam ödeneği verilir. (586 1./1) 

2. - Bu ödenek her ay peşin ödenir. A y içinde işe baş lama halinde iz
leyen ay başından itibanaı ödeneğe hak kazanılır. ( 5 8 6 1 / 2 ) 

3. - Bu ödeneği 1 178 sayılı Kanun gereğince zam uygulanmaz. 
( 5 8 6 1 / 3 ) 

G) B A Ş K A N L I K DİVANİ Ö D E N E Ğ İ N E DAİR D Ü Z E N L E M E 

1. - a ) T B M M Başkanlık Divanı üyelerine her toplantı yı l ı için 1 800 
lira tazminat ödenir. (75'i / 1) 

b) Birinci madde hükmü II. Dönem, III. Yasama Yıl ından geçerlidir. 
( 7 5 6 / 2 ) 

2. - Dahili Nizamnamenin 65 inci maddesine göre Meclis Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu üyelerinden murakabe görevini yapacak kişiye 1 
Kasım 1927 tarihindeki toplantıdan başlamak üzere aylık 150 lira huzur 
ücreti verilir. (1238 / 1 I 

3. - Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalade zam hakkındaki 
4178 numaral ı Kanuna göre fevkalade hallerin devamı süresince aylık 
tutarı 100 liraya kadar olanlar için vergi ve emekli keseneği çıktıktan 
sonra ödenen miktarın "•<> 25'i 101 liradan 170 liraya kadar olanlar için 
% 20'si ve 170 liradan vakar ı olanlar için % 15 oranında zam yapılır. Bu 
hüküm Başkanlık Dhan ı tazminatları için de geçerlidir. 

H) C U M H U R B A Ş K A N İ . B A Ş B A K A N V E B A K A N L A R I N 
Ö D E N E K L E R İ N E İLİŞKİN D Ü Z E N L E M E 

1. - Cumhurbaşkanına ayda (12 500) lira ödenek verilir. Bu ödenek 
her ay peşin olarak ödenir. Ay içinde işe başlama durumunda seçim ya
pıldığı ay başından itibaren verilir. Cumhurbaşkanına vekâlet edene ay
rıca ödenek verilmez. 3u ödeneğe fevkalade zam hükümleri uygulanmaz. 
( 6 1 6 7 / 1 , 2 ) 

2. - Başbakana a y l a ^00 lira ve bakanlara ayda 450'şer lira makam 
ödeneği verilir. 

Bu ödenekler her ay peşin olarak ödenir. A y içinde işe başlama halin

de izleyen ay başından itibaren ödeneğe hak kazanılır. 

Bakana vekâlet edene ayrıca ödenek verilmez. 

Bu ödeneklere fevkalade zam uygulanmaz. ( 5 8 5 7 / 1 . 2 . 3) 
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B) SİYASÎ PARTİLER 

I X . D Ö N E M D E T B M M ' D E T E M S İ L E D İ L E N SİYASÎ P A R T İ L E R (*) 

Bir yanda İkinci Dünya Savaşı sonunda çok partili rejimi özgürlük 
güvences i sayan demokrasi ler in Birleşmiş Milletler Teşkilâtını ku rma ça
l ışmalarını başlatmaları , diğer tarafta uzun süren tek parti yönet iminin 
doğal sonucu olan giderek artan birikim ve tepkiler, çok partili rejime 
geçmeyi kaçını lmaz duruma getirdi. 

Her biri acılar bırakarak son bulan Terakkiperver ve Serbest Cumhu
riyet Fırkaları denemesinden sonra üçüncü kez çok partili yöne t ime ge
çişte çoğunlukla kuşku ve kaygılar egemen oldu. 

Büyük Türk Devriminin gerçekleşt ir i lmesinde olmazlar ı olur yapan 

ulusal irade, bütün olumsuzlukları göğüsleyerek çok partili yöne t ime 

geçmeyi başarmış, böylece devrimlerin son ve güçlü halkası tamamlan

mıştır. 

Kuruluş ve gelişimleri önceki dönemlerde başlayan ve bu dönemde 
Mecl is te temsil edilen siyasî partiler, üye sayılarına göre sıraya konul
muştur. 

Her partinin yasama yıllarına göre üye adedi, grup idare heyetleri , ni
zamnamele r i ve programları verilmiştir. 

1 - D E M O K R A T PARTİ 

Kuruluş Tarihi 

7 Ocak 1 946 

Merkezi 

Ankara 

Kurucuları 

Eve 

Başkan 

Uve 

Uye 

Celâl Bayar 

Prof. Fuad Köprülü (Kars M v . ) 

Refik Koral tan (İçel M v . ) 

Adnan Menderes (Aydın M v . ) 

(*) TBMM Muhlim X. 1951 TBMM Matbaası 
Yıllık Devre IX. 1955 TBMM Matbaası 
Türkiye'de Siyasî Partiler Dr. Tarık Z. TUNAYA. İstanbul. 1952 
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Başkan ; İzmir Milletvekil i Ekrem Hayri Üs tündağ 

Başkanveki l i : Eskişehir » Abidin Potuoğlu 

Kât ip : Seyhan » Sedat Barı 

Muhas ip : Balıkesir » Esat Budakoğlu 

Üye : Bursa » Sadett in Karacabey 

» İsran İnil » Müker rem Sarol 

» İstanbul » Hüsnü Y a m a n 

Konya » Ziya Baı ias 

» Sivas » Rifat Öçten 

Y A S A M A YILI 

- I -

Part inin birinci yasama yılı başında üye adedi 393 iken bu yıl içinde 

4 üyenin partiye girmesi (3) . bir üyenin ö lümü (4) . üç üyenin istifası (5) . 

ayrıca bu yıl yapılan ara seçimler sonunda 18 üyenin yeniden seçi lmesi 

(6) ile Demokra t Partinin tiye sayısı 41 Ee yükseldi , 

(1) İsmail Hakkı Çevik (Eskişehir). Raşil Gürgen (Gümüşhane). Mahir Türkag (Si
vas) 

(2) Nazım ÖNEN (Diyarbakır) 

(3) Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl). Sefahattin İnan (Bitlis). S. Hayri Üstündağ 
(Kayseri). M. Reşit Tarakçıoğlu (Trabzon) 

(4) Hüsnü Akşit (Denizli) 

(5) Remzi Oğuz Arık (Seyhan). Yusuf Ziya Eker (Seyhan) ve Cezmi Türk (Seyhan) 
(6) 
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Y A S A M A YILI 

F 

Mecl is in seçim sonrasında fevkalâde toplant ısmda partinin üye ade

di 397 iken, 3 üyenin ölümü (1) , 1 üyenin istifası (2) ile üye adedi 393 ol

muştur. 

Parti Grubu İdare Heyeti 



DÖNEMİN sh \SÎ ^'.\PESI YE BAŞLICA ETKİNLİKLER 

Parti Grubu İdare Heyeti 

Başkan : 

Baş kan ve kili 

Kâtip : 

Muhas ip : 

Üye : 

A 

İstanbul Milletvekili 

E-s K I Ş E H I R » 

İzmir 

B A L ı K E S I R 

Ankara 

Burdur 

Çanakkale 

Koı ı ya » 

Scvhan 

Fuad Hulusi Denhrelli 

Abid in Potuoğlu 

Muhit t in Erener 

Esat Budakoğlu 

Muhlis Bayramoğlu 

Fethi Çelikbaş 

Emin Kalafat 

Remzi Birand 

Cezmi Türk (*) 

Nail Geveci Aydın Ekrem Baysal Eskişehir 

Cevat Ülkü Ay d m A h m e t Kemal Varınca Gümüşane 

Lûtfi Ülkümen Ay d m Hâdi Hüsman İstanbul 

Müçteba Iştm Balıkesir Seyfı Oran İstanbul 

Nusrett in Barut Bitlis Pertev Arat İzmir 

Y ü m n ü Üresin Bilecik Ziya Termen Kas tamonu 

Kenan Yı lmaz Bursa Elvan Kaman Kırşehir 

Nıısret Kirişcioğlu Çanakkale Nâtık Poyrazoğlu Muğla 

Baha Akşi t Denizli Esat Kerimol Zonguldak 

YASAMA YILI 

- II -

İkinci yasama yılı başında partinin üye adedi 41 1 iken, üç üyenin ih
racı (7) , iki üyenin milletvekill iğinden istifası (8) . beş üyenin ö lümü (9) , 6 
üyenin partiye girmesi sonucu partinin üye sayısı 407 olmuştur. (10) 

(*) Cezmi Türk'ün partiden istifası üzerine açılan yere [Ferit Alpiskender (Diyar ba
kır)] seçilmiştir. 

(7) Süreyya Endik (Çanakkale). A. Hikmet Pamukoğlu (Giresun) ve Abdurrahmaıı 
Boyacıgiller (Zonguldak) 

(8) Suad Hayrı Ürgüplü t Karesi) ve İlhan Dizdar (Sivas) 

(9) Fikret Karabudak (Denizli). Ziya Barlass (Konya). Ö. Rıza Doğrul (Konya). N. 
Turgut Topaloğlu (Tokad) ve Esat Kerimol (Zonguldak) 

(10) Selim Seven (Hakkari). Abdullah Çilli (Halay). Latif Aküzüm (Kars). Abbas Ce
lin (Kars). Veyis Koçulıı (Kars) ve Hüseyin Doğan (Malatya) 
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Parti Grubu İdare Heyeti (**) 

Başkan : Maınsa Milletvekili Refik Şevket ince (***) 

Başkanveki l i : Balıkesir » Esat Budakoğlu 

» Eskişehir » Abidin Potuoğlu 

Kât ip : Bursa Raif A y bar 

Muhas ip : Giresun » Mazhar Şener 

Üye Ağrı Kas ım Küfrevi 

» Ankara » Muhlis Bayramoğlu 

Erzurum » Bahadır Dülger 

İstanbul Mithat Benker 

» Kocaeli » E k r e m Alican 

Manisa >> Sudi Mıhcıoğlu 

Rize » Osman Kavrakoğlu 

» Sivas » Rifat Öçten 

Trabzon » Mahmut Goloğlu 

Y A S A M A YILI 

- III -

Yasama yık başında partinin üye adedi 407 iken, 9 üyenin partiden 
ihracı (11) . 3 üyenin milletvekill iğinden istifası (12) . 7 üyenin ö lümü (13) 
ile partinin üye adedi 388 olmuştur. 

Parti Grubu İdare Heyeti 

Reis Bursa Mebusu Hulusi Köymen 

Reisvekili Eskişehir » Abidin Potuoğlu 

(**) Demokrat Parti 3 üncü kongresinde yapılan Tüzük tadilâtı ile İdare Heyeti I 
Başkan. 2 Başkanvekili ve 11 azadan teşekkül etmiştir. 

(***) Bu toplantı içinde Grup Başkanlığından istifa etmiş ve yerine seçim yapılma
mıştır. 

(11) A. Fahri İşeri (Balıkesir). Kâzım Arar (Çankırı). Kemal Atakurt (Çankırı). Saki 
Bilgiç (İsparta). Talisin Tola (İsparta). İrfan Aksu (İsparta). H. Fehmi Ustaoğlu 
(Samsun). Şevket M ocun (Tekirdağ), ve Faik Erbaş (Yozgad) 

(12) Salâhaddin Âdil (Ankara). Kâzım Taşkent (Manisa) ve Necip Bilge (Niğde) 
(13) Cevdet Topçu (Amasyal. Halil Ayan (Bursa). Y. Kâmil Akluğ (Diyarbakır). Ga

lip Deniz (Kastamonu). Ahmet Keskin (Kastamonu). Yusuf Ziya Tuntaş (Tekir
dağ) ve Ömer Cevheri (Urfa) 

7078 



DÖNEMİN SİYASÎ YAPISI VE BAŞLICA ETKİNLİKLER 

» İzmir >> Osman Kapan i 

Kât ip Tekirdağ » İ. Hakkı Akyüz 

Muhas ip İçel » Hüseyni Fırat 

Âza Ağrı » Kasım Küfrevi 

» Bolu » Zuhuri Danışman 

Bursa » Raif Aybar 

» Diyarbakır » Yusuf Azizoğlu 

>•> Elâzığ » M e h m e t Şevki Yazman 

» Giresun » Mazhar Şener 

» Kocaeli » Ekrem Alican 

» Rize » Osman Kavrakoğlu 

» Trabzon » M a h m u t Goloğlu 

Y A S A M A YILI 

- IV -

Dördüncü yasama yılı başında partinin üye adedi 388 iken. 4 üyenin 
partiye katı lması (1.4), 5 üyenin partiden istifası (15) , 1 üyenin par t iden 
ihracı (16) , 1 üyenin o lumu (17) ile partinin üye adedi 385 olmuştur. 

Parti G r u b u İdare Heyeti 

Reis Bursa Mebusu Hulusi Köymen 

Reisveki l i Es kişehir » Abidin Potuoğlu 

» İzmir » Osman Kapan i 

Kât ip Tekirdağ » İ. Hakkı Akyüz 

Muhas ip içel » Hüseyin Fırat 

Âza Ağrı » Kas ım Küfrevi 

» Antalya » A k i f Sarıoğlu 

BoJu Zuhuri Dan ı şman 

(14) İrfan Aksu (İsparta). Saicl Bilgiç (İsparta). Talisin Tola (İsparta) ve Sinan Teke-
lioğlu (Seyhan) 

(15) Halil Atalay (İçel). Salilı İnankör (İçel). Şahap Tol (İçel). A. Hamdı Başar (İstan
bul) ve Selâhattin liüdayioğlu (Maraş) 

(16) Hıdır Aydın (Tunceli! 

(17) Senihi Yürüten (İstanbul) 
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» Çorııırı » Sa ip Özer 

» Gazianteb » Ekrem Cenanı 

» Kocaeli » Ek rem Alican 

» Manisa » Sudi Mıhçıoğlu 

» Rize » O s m a n Kavrakoğln 

» Trabzon » M a h m u t Goloğlu 

Tüzük Fihristi 

İsim ve maksat 

Üyeler 

Parti Teşkilât ı 

Büyük Kongre 

Parti Başkanı 

Genel İdare Kurulu 

Haysiyet Divanları 

K a d e m e Kongreleri 

İdare Kurulları (Müşterek hükümler) 

İdare Kurulları (Vazifeleri) 

Mal î hükümler 

Parti Meclis Grubu 

Belediye İl ve Genel Meclis Grupları 

Seç imler hakkında umumî hükümler 

D E M O K R A T PARTİ T Ü Z Ü Ğ Ü (*) 

{Üçüncü Büyük Kongrede 
kabul edilmiştir.) 

İsim ve maksat 

İsim ve maksat 

M A D D E E - Demokrat Parti, Cemiyetler Kanununa göre kurulmuş 
siyasi bir cemiyettir. Merkezi Ankara 'dadır . 

M A D D E 2. - Partinin maksadı : Programında yazılı esasları gerçekleş
t i rmek için kanunun verdiği haklar ve tüzüğünün hükümler i dairesinde 
çalışmaktır . 

(*) 15.10.1951'd.e üçüneii hııyiik kongrede kabul edilmiştir. 
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Üyeler 

Partiye alınmada mâni haller 

M A D D E 3. - Demokrat Partiye : 

a) Millî Mücadeleye aykırı harekette bulunmamış; 

b) Türk Milletinin birlik ve istiklâlini parçalamayı hedef tutan veya 
demokrat ik esaslara aykırı bulunan ideolojilere saplanmamış : 

c) Ağır hapis veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suç yüzünden hapis ce
zası ile mahkûm olmamış veya ağır hapisle m a h k û m olup da m e m n u 
hakları iade edilmiş ve medeni haklarını kul lanmaya ehliyetli ve halkça 
kötü tanınmamış; 

ç) Türk kültürünü ve partinin prensiplerini kabul etmiş: 

d ) Evvelce partiden çıkarı lmamış; 

e ) Kanunen siyasî derneklere g i rmek hakkını haiz yaşta bu lunmuş 

Olan kadın ve erkek her Türk girebilir 

İstifa suretiyle Partiden ayrılanların yeniden Partiye kabulleri 
İstifa suretiyle partiden ayrılmış olanların yeniden partiye kabulleri , 

istifalarının zaruri ve haklı bir mazerete dayanıp dayanmadığ ına göre il
çe idare kurulunun mütalâası almarak, il idare kuru l la rmm yazılı müsa
adesine bağlıdır. 

Partiye giriş formalitesi 

M A D D E 4. - Üçüncü maddedeki vasıfları haiz olup da partiye g i rmek 
isteyen her vatandaş, iki partili tarafından ikametgâhının bulunduğu 
mahall in veya iş yerinin veya nüfus kütüğünde kayıtlı o lduğu yerin oca
ğına tanıtılır ve kendisi de parti programını ve tüzüğünü kabul ett iğine 
dair bir taahhütname verir. 

Ocak idare kurulu tarafından yapılan tahkikat üzerine, kabulüne ka
rar verildiği takdirde, ilçe idare kurulunun tasdikından sonra üye kütü
ğüne kayıt edilir ve kendisine parti üyesi olduğuna dair bir vesika verilir. 
Kabule ait evrak ayrı bir dosya halinde ilçe idare kurulunda muhafaza 
edilir. 

Giriş isteği kabul olunmayanlara itiraz hakkı 

Partiye gi rmek isteği kabul o lunmazsa il idare kuruluna itiraz edebi
lir. Verilecek karar katidir. 

Matlup evsafı haiz olmadığı halde Partiye girenler hakkında yapılacak 
işlem 

Partiye kabul edildikten sonra 3 üncü maddedeki şartların mevcut ol
madığı anlaşılırsa il idare kurulu tarafından Haysiyet Divanına verilir. 
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Haysiyet Divanınca üyenin müdafaası alınır ve tahkikat neticesine göre 
kaydının terkinine karar verile bilir. 

Şu kadar ki. bu muamelenin yapı labi lmesi için üyenin kabulünden 
itibaren iki seneden fazla bir zaman geçmemiş olması lâzımdır. Kanuni 
mâni ler bulunduğu takdirde iki sene kaydına bakılmaz. Bu karara karşı 
Merkez Haysiyet Divanına itiraz edebilir. 

Kayıtlı oldukları Orak Bölgesinden ayrılanlar 

M A D D E 5. - Kaynlı oldukları ocak bölgesinden ayrılanlar, ilişkilerini 
keserek, gidecekleri mahal ocağına müracaat için bir belge alırlar. Oca
ğın bağlı olduğu ilçe idare kurulundan da üyenin gideceği yer in ilçe ida
re kuruluna ayrıca bildirilir. 

Partiden istifa eden ne istifa etmiş sayılanlar 

M A D D E 6. - Partiden istifa, üyenin kayıtlı o lduğu ocağa verilir. Son 
ocak kongresinden itibaren bir sene toplantılarda görülmeyerek adresi 
bi l inmeyen ve nerede bulunduğu belli o lmayan üyeler, ocak kütüğüne 
işaret edilir. Bunlar delege sayısının hesabında nazara al ınmaz. Üç sene 
bu durumda kalanla! veya başka bir siyasi partiye geçenler partiden is
tifa etmiş sayılırlar. 

Nakil, istifa, partiden çıkarılma ve ölüm suretiyle ayrılanlar 

M A D D E 7. - Naklen başka yere gidenler, part iden istifa edenler veya 
çıkarılanlarla ölenler Ocağın kütüğündeki kayıtlarına işaret edilirler ve 
ocak mensuplar ı yekunundan çıkarılırlar. Keyfiyet aynı zamanda ilçeye 
de bildirilir. 

Parti Teşkilâtı 

Teşkilât kademeleri 

M A D D E 8. - Parti teşkilâtı şunlardır : 

a) Büyük Kongre: 

b) Merkez Genel idare Kurulu: 

c ) Parti Meclis Grubu: 

ç ) Yüksek Haysiyet Divanı: 

d ) Merkez Haysiyet Divanı ve İl Haysiyet divanları: 

e ) Köy. mahalle, bucak, ilçe ve il kongreleri: 

fi Köy, mahalle, bucak, ilçe ve il idare kurulları: 

g) İl Genel ve Belediye meclisleri Parti grupları 

Parti teşkilâtının kuruluş şekli 



DÖNEMİN SİYASİ YAPISI VE BAŞLICA ETKİNLİKLER 

İtibari teşekküller 

M A D D E 9. - Parti teşkilâtı idarî teşkilâta muvazi olarak kurulur. An
cak, lüzum görülen yer lerde Genel İdare Kurulunun tensip ve tasdiki ile 
idarî teşkilât dışında itibari İlçe ve İl İdare Kurulunun tensip ve tasdiki 
ile itibari ilçe ve bucaklar kurulabileceği gibi aynı şekle riayetle bu ilçe ve 
bucaklar lâğvedilebilir. 

Ocaklar ın tesisi ve görülecek lüzum üzerine lâğvedilmeleri veya bir
leştirilmeleri İlçe İdare kurulunun teklifi ile İl İdare Kurulu tarafından 
yapılır. Lâğvedilen ocakların üyeleri başka bir ocağın kütüğüne geçirilir. 

Muvakkat kurullar 

M A D D E 10. - Parti teşkilâtı o lmayan yerlerde v reya idare kurullarının 
toptan çekilmeleri ve yedek de bulunmaması suretiyle inhilâl eden teşek
küllerde, bir üst kademe tarafından muvakkat idare kurulları kurulur. 
İnhilâl eden kuruldan çeki lmemiş olanlar muvakkat kurula dâhil olurlar. 
Muvakka t idare kurulları, idare kurulları hak ve vazifelerine sahiptirler. 

Muvakkat kurulların sureleri 

M A D D E 11. - Yeni teşkilât ilk normal kongreyi beklerler. Diğer mu
vakkat idare kurulları idare kurulunu veya yedeklerini seçmek üzere il
gili kongreyi en geç bir ay içinde fevkalâde toplantıya çağırırlar. 

M e v s i m veya diğer şartlar müsait olmadığı veyahut normal kongrenin 
toplanmasına en fazla üç ay bulunduğu takdirde, muvakka t idare kuru
lu, şartların imkân vermesine veya normal kongreye kadar, üst kademe 
idare kurulunun karariyle vazifesine devam eder. 

Büyük Kongre 

Büyük Kongre 

M A D D E 12. - Büyük Kongre iki yılda bir Genel İdare Kurulunun tes-
bit edeceği yer ve zamanda toplanır. Genel İdare Kurulu zaruri gördüğü 
hallerde bu müddeti altı aya kadar uzatabilir. Toplant ı zamanı en az iki 
ay evvel teşkilâta bildirilir. 

Fevkalâde toplantıya icabettiren haller 

Gerekli hallerde Genel İdare Kurulu veya Parti Başkanı tarafından ve
ya 20 nci maddenin H fıkrasında yazılı heyetin üçte iki ekseriyetle vere
ceği karar üzerine Genel İdare Kurulu tarafından Büyük Kongre fevkalâ
de toplantıya çağrılabilir. Bu hallerde ancak toplantıyı gerektiren mese
leler konuşulur. 

Büyük Kongrenin sureli teşekkülü 

M A D D E 13. - Büyük Kongre Parti Başkanı ve Genel İdare Kurulu ile 
Parti Meclis Grubu İdare Heyeti, il kongreler inden seçilecek üçer ve üye 
sayısı 5 000 i geçen illerden her fazla 5 000 üye ve 2 500 ü geçen her faz-
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lası için ayrıca gene kongrelerce seçilecek birer üyeden veya yedekler in
den teşekkül eder. Delege seçileceklerin en az bir seneden beri partiye 
kayıtl ı olmaları şarttır 

Açılış 

M A D D E 14. - Büyük Kongre, müret tep üyenin mutlak çoğunluğu ile 
Parti Başkanı tarafın lan açılır. Çoğunluk yoksa ertesi günü yapı lacak 
toplantıda hazır bulunan üyeler ile açılır. 

Riyaset Divanının tarzı teşekkülü 

M A D D E 15. - Büyük Kongre gündemindeki meseleleri konuşmaya 
baş lamadan önce işari oy ile bir başkan ve iki ikinci başkan ve lüzumu 
kadar kâtip seçer. 

Gündemin tesbiü 

M A D D E 16. - Büyük Kongrenm gündemi Genel İdare Kurulu tarafın
dan tesbit olunur. Kongre , gündemine ve çalışma usulüne hâkimdir. Fev
kalâde kongre gündem i. davet eden Parti Başkanı veya Genel İdare Ku
rulu tarafından tesbiı olunur. 

Vazife ve salâhiyeti 

M A D D E 17. - Büyük Kongre Partinin en yüksek organıdır. Partiyi il
gi lendiren bütün meseleleri inceleyebilir. Parti Genel İdare Kurulunun 
hesaplarına bakar. Genel İdare Kurulu bütçesini tetkik ve kabul eder. 
Parti Başkanı ile 1 4 kişilik Genel İdare Kurulu ve (11) kişilik Yüksek Hay
siyet Divanı ile 7 kişilik Merkez Haysiyet Divanı üyelerini seçer. 

Seçimler 

Büyük Kongrede başkan ve diğer kurulların seçimleri gizli oy ile 3'a-
pılır. K u r a ile taayyün edecek ilden baş lamak üzere, delegeler davet sıra
sı ile kendi elleri ile reylerini verirler. 

Oyla rm tasnifi için her i lden birer delege seçi lmek suretiyle ayrı bir 
komisyon teşkil olunur. Bu komisyon kendi arasında bir başkan ve lüzu
mu kadar kâtip seçer. Tasnif neticesinde en fazla rey alanlar aslî üye ve 
rey sırası ile bir o kadar üye de yedek sayılır. 

Program ve tüzüğe ait teklifler 

Genel İdare Kurulu ve Haysiyet Divanı üyeliklerinde vâki olacak boş¬ 
luk yedeklerden tamamlanır . 

Parti program ve tüzüğüne ait teklifle Genel İdare Kurulu veya en az 
mevcu t üyenin 20 de biri tarafından yapılır ve kongre üyelerinin üçte iki
sinin oyu ile kabul edilir. 
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Parti Başkanı 

Parti Başkanının vazife ve salâhiyeti 

M A D D E 18. - Parti Başkanı Partiyi temsil eder. Genel îdare Kurulu
nun tabiî başkanıdır. 

Parti namına söz söylemek yetkisi başkana aittir. Gerekirse kendisini 
ilgilendiren isler için G-mel İdare Kurulu üyelerinden birisini tevkil eder. 

Parti Başkam Cumhurbaşkanl ığına seçilirse, Parti Başkanl ığından 
çeki lmiş sayılır. 

Başkanlık inhilâl ettiği takdirde, Genel İdare Kurulu, normal Büyük 
Kongreye kadar üyelerden birine gizli oyla başkanlık görevini tevdi eder. 

Genel İdare Kurula 

M A D D E 19. - Genel İdare Kurulu kendi üyeleri arasından bir kâtip 
ve bir muhas ip seçer. 

Genel İdare Kurulunun vazife ve salâhiyetleri 

M A D D E 20. - Genel İdare Kurulu Büyük Kongreden sonra Partinin 
en yüksek organı ol ı i | • vazifeleri şunlardır : 

a) Parti program ve tüzüğü hükümlerine, kongre kararlarına göre 
Part inin bütün teşkilâtını idare etmek, 

b) Lüzumlu görülen yerlerde teşkilât yapmak: 

c) İl Kongrelerince idare Kurullarına seçilen üyelerin seçimlerini tet
kik e tmek, gereken kararları vermek; 

ç ) Teşkilât ı lüzum göreceği her yönden teftiş et t i rmek ve teftiş netice
sine göre lüzumunda veya 24 üncü maddede yazıl ı hallerde alâkalı ların 
hepsini veya bir kısmını işten el çektirmek, inzibati karar ittihazını ica-
bettiren meseleleri , lüzum görürse Merkez Haysiyet Divanına havale et
mek; 

d ) Her intihap dairesi için bu dairenin ç ıkarmakta olduğu Milletveki
li adedinin 5 te biri nispetinde merkez adayını tâyin e tmek ve yok l ama ile 
tesbit olunan adaylarla İmlikte ilân eylemek: 

e ) Parti programı ve tüzüğünün tatbiki, mesai şeklinin tanzimi, ihti
sas komisyonları ve bürolar teşkili ile sair lüzumlu gördüğü hususlar 
hakkında tal imatnameler yapmak; 

f) Parti prensiplerini yaymak için bütün neşir ve telkin vası talar ından 
faydalanmaya çalışmak: 

g) İl bütçelerini tetkik ve kabul e tmek ve lüzumu halinde bütçeye 
tahsisat i lâvesine ve muayyen mevzulara sarfedilmek üzere istikraz ak
dine karar vermek; 
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h) Partinin umumi faaliyet ve siyaseti, hakkında teşkilâtı tenvir et
mek, Genel İdare Kurulunun mahall î vaziyetler hakkında tenevvür etme
sini sağ lamak ve icabında Genel İdare Kurulunun isteyeceği hususlar 
hakkında fikir ve mütalâalarını a lmak üzere, bütün İl İdare Kurulları 
Başkan veya vekilleri ile 11 İdare Kurulları tarafından seçilecek ikişer üye
den teşekkül eden bir heyeti, senede en az iki defa tâyin edeceği mahal
le davet etmektir. 

Haysiyet Divanları 

M A D D E 2 1 . - Aşağıdaki maddelerde yazıl ı hareketlerde bulunan par
ti mensuplar ı hakkında tahkikat y a p m a k ve inzibati karar ve rmek vazi
fesiyle illerde ve merkezde Haysiyet Divanları kurulur. 

Haysiyet Divanlarının sureti teşekkülü 

M A D D E 22 . - İl Haysiyet Divanı İl Kongreler ince seçilen beş ve Mer
kez Haysiyet Divanı. Büyük Kongrece seçilen yedi ve Yüksek Haysiyet Di
van ı da y ine Büyük Kongrece seçilen on bir üyeden ibarettir. İnhilâl vu
kuunda seç imde sırası ile daha az oy alanlardan divan tamamlanır . Hay
siyet Divanlarına seçilecek asıl ve yedeklerinin en az iki seneden beri par
tiye kayıtl ı olmaları lâzımdır. 

Her divan kendi üyelerinden bir başkan seçer. Parti içinde faal hiçbir 
vazife d ivan üye ve başkanlığı ile birleşemez. Parti Meclis Grubundaki fa
al vazifeler bundan müstesnadır. Divanların müzakere nisabı müret tep 
adecllerinin mutlak ekseriyetidir. Divanların müddeti illerde bir. merkez
de iki yıldır. 

İnzibati hükümler 

M A D D E 23 . - InziOat hükümler i şunlardır : 

aj Yazılı olarak dikkati çekme: 

b) Bir kongre devresince idare kurulları üyeliğine, delegeliğe ve par
tinin s ah faal vazifelerine seç i lmemek veya seçilmiş ise uzaklaştır ı lmak 
suretiyle muvakkat ç ıkarma: (Haysiyet Divanı bu müddet in başlangıcını 
tâyin eder) ; 

c ) Part iden çıkarma. 

İnzibati hükümlerin la ıbikini gerektiren haller 

M A D D E 24 . - İ n z i b a t i hükümler in tatbikini gerekt iren haller şunlar
dır : 

a) Parti programına, lüzük ve tefsirleri ile ta l imatname hükümler ine 
ve bunlardaki esaslara uygun olarak Parti Genel Kurulu veya diğer par
ti idare kurulları tarafından veri len kararlara aykırı hareketlerde bulun
mak; 



DÖNEMİN' >n \SÎ YAPISI YE BAŞLICA ETKİNLİKLER 

7 0 8 7 

bj Yukardaki fıkrada yazılı esaslara uymayan neşriyat y a p m a k veya 
bu yoldaki neşriyatı tahrik etmek; 

e ) Her türlü seçimlerde Parti kararı o lmadan müstakilleri adaylığını 
koymak, diğer partileı veya bağımsızlara rey ve rmek veya onların lehine 
propaganda yapmak veya parti namına tesbit ve ilân edilen adaylar aley
hinde açık veya gizli olarak çal ışmak: onların isimlerini oy pusla larmdan 
ç ıkarmak veya onların yerine başka isimler yazmak; 

Bu cihetler neşir suretiyle yapı lmış ise inzibatı hüküm, çıkarmadır . 

ç ) Partiyi şahsi menfaatlerine alet e tmek ve bu maksatla parti nüfu
zunu ist ismara tevessül etmek, parti içindeki tesanüdü ve teşkilât kade
melerinin ahenk ve faaliyetlerini bozacak hareketlerde bulunmak; parti 
içinde şahsiyetle uğraşmayı âdet edinmek; 

d) Umumiyet le siyasi hayatta parti bakımından nezahet ve sevgiyi te
sanüt ve it imadı boza ak veya partinin birliğini tehdit edecek fesatkâra-
ne hareketlerde bulunmak. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı hususlardan dolayı bu hareketlere ittilâ-
dan itibaren bir sene ve her hadle hâdiseden itibaren üç sene geçtikten 
sonra takibat yapı lamaz. 

Disiplin takibatı açmak salâhiyeti 

M A D D E 25. - Bir partili hakkında disiplin takibatı açmak salâhiyeti , 
sevk edi lmesini icabeden Haysiyet Divanına göre il idare kurulları ile ge
nel idare kuruluna aittir. 

Takibata karar veri lmeden evvel bu kurullarca tahkikata lüzum görü
lürse gerek kendi üyelerini gerek alt kademelerdeki diğer bir kurulu ve
ya üyesini bu hususta görevlendirebilirler. 

Aleyhine müracaat edilen partili ile bunu ihbar veya bundan şikâyet 
edenler mensup oldukları kurullarda bu işin müzakeres ine iştirak ede
mezler. Bunlar ın iştirak e tmemesi müzakere nisabının tahassülüne mâ
ni bulunduğu takdirde eksikler yedeklerden ikmal edilir. Yine m ü m k ü n 
o lmazsa en yakın il idare kuruluna tevdi olunur. 

M A D D E 26. - Muhtel if kademelerdeki idare kurulları münhas ı ran 
kendi fâaliyet ve iştigal mevzularına dâhil olan ve başka kurullarda veya 
illerde vazifeli partililerin faaliyetlerine taallûk e tmeyen hususlarda, ge
rek doğrudan doğruya gerek mensuplarının şikâyeti üzerine disiplin ta
kibatı yapı lmasını istedikleri takdirde sevk icabeden Haysiyet Divanına 
göre. il idare kuruluna veya Genel İdare Kuruluna müracaat ederler. Bu 
müracaat lar kademelere riayet ve delilleri ş ikâyete bağlanmak suretiyle 
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yapılır. Her kademe kurulu bu husustaki mütalâasını , isterse, bu evraka 
ilâve edebilir. 

Haysiyet Divanlarına intikal eden hususadır birinci derecede tetkik 

şekli 

M A D D E 27. - Birinci derecede tetkikatta bulunan Haysiyet divanları , 
a leyhine disiplin takibatı istenen kimsenin müdafaasını aldıktan sonra, 
işi müzakere eder ve karara bağlarlar. Lüzum gördükleri takdirde alâka
darları da çağırır ve dinlerler. 

Haysiyet Divanı kararları alâkalıya ve takibata karar veren kurula ya
zı ile tebliğ olunur. 

İnzibat kararları gerekirse, fiilin derecesine göre doğrudan doğruya 
ç ıkarma kararımda olabilir. 

Merkez Haysiyet Divanının vazife ve salâhiyetleri 

M A D D E 28. - Merkez Haysiyet Divanı İl Haysiyet divanlarınca verilen 
ve itiraz yolu ile gelen inzibat kararlarını tasdik, tâdil veya kaldı rma su
retiyle kati olarak neticelendirir. Kararların aleyhte tadili için ilgilinin 
sözlü veya yazıl ı müdafaası a l ınmak şarttır. 

Merkez Haysiyet Divanı tetkikatını evrak üzerinde yapar. Ancak lü
zum gördüğü hallerde ilgiliyi dinleyebilir ve mahal l inde de tahkikat yap
tırabilir. 

M A D D E 29 . - İl İdare kurulları ile haysiyet divanları üyeleri hakkın
da birinci derecede karar vermeye Merkez Haysiyet Divanı salahiyetlidir. 
Bu kararlara karşı Yüksek Haysiyet Divanına itiraz olunabilir. Şu kadar 
ki itiraz kararın infazını durduramaz. 

M A D D E 30. - Merkez Haysiyet Divanı, İller Haysiyet Divanlarının in-
hilâl e tmesi veya mahall ince esbabı mucibeye dayanılarak lüzum göste
rilmesi hallerinde disiplin takibatının diğer bir İl Haysiyet Divanına nak
line Genel İdare Kurulunun talebi ile karar verir. 

Yüksek Haysiyet Divanının vazife ve salâhiyetleri 

M A D D E 3 1 . - Yüksek Haysiyet Divanı : 

a) Merkez Haysiyrl Divanı tarafından birinci derecede verilen karar
ları, itiraz üzerine tetkik ve katî karara bağlar. 

b) Genel İdare Kurulu ile Yüksek ve Merkez Haysiyet Divanı üyeleri 
hakkında. Büyük Kongrede itiraz edebi lmek üzere birinci derecede inzi
bat hükümleri verebilir. 
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c) Genel İdare Kurulunun talebi ile tüzüğü tefsir eder. 

M A D D E 32. - Yüksek Haysiyet Divanının birinci derecedeki kararla
rına karşı itiraz vukuunda : 

Büyük Kongre bu itirazları, her ilden bir delegeye ihtiva eden bir ko
misyona havale eder. Komisyonun tanzim eylediği rapor umumi heyette 
okunarak müzakere edilmeksizin kabul veya ret şeklinde reye konulur. 

Müşterek Divan 

Parti Meclis Grubuna dahil üyelerin Gruba taallûk e tmeyen fiil ve ha
reketlerinden dolayı karar ve rmek salâhiyeti Merkez Haysiyet Divanı ile 
Grup Haysiyet Divanından mürekkep müşterek Divana aittir. Bu Divan 
kendi içinden bir Başkan seçer. Bu Divanın kararları katidir. 

Haysiyet Divanlarında verilen kararlar için itiraz şekli ve müddeti 

M A D D E 33. - Haysiyet Divanlarmca birinci derecede veri lecek karar
lara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün zarfında gerek hakkında hü
küm verilen ilgililer ve gerek takibata karar veren il veva Genel İdare Ku¬ 
rulu tarafından itiraz edilebilir. 

İl Haysiyet Divanı kararlarına karşı olan itirazlar ilgililer tarafından 
Merkez Haysiyet Divanına gönderi lmek üzere İl İdare Kuruluna verilir. İl 
Kurulu kendi cevabı ile birlikte bunu Merkez Ha\'siyet Divanına gönde
rir. İtiraz eden İl İdare Kurulu ise bunun bir suretini ilgiliye tebliğ ederek 
10 gün zarfında cevap vermesini bildirir. Cevap ver i lmemiş ise keyfiyet 
işaret edilerek evrak Merkez Haysiyet Divanına gönderilir. 

// Haysiyet Divanlarmca verilen çıkarma kararları 

İl Haysiyet Divanından verilen ç ıkarma kararları aleyhine itiraz olma
sa dahi bunların infazı Merkez Haysiyet Divanının tasdikına bağlıdır. Şu 
kadar ki, İl Haysiyet Divanı ç ıkarma kararı ile beraber bu karara mâruz 
olan k imseye partideki bütün fiilî vazifelerinden el çektirebilir. 

Çıkarma kararının infazı partinin kütüğünden kaydının si l inmesi de
mektir. Kesinleşen çıkarma kararları bütün teşkilâta bildirilir. 

Katile şen çıkarma kararları için Genel İdare Kurulu yeniden tetkik is
teyebilir. 

M A D D E 34. - Haysiyet Divanlarının itiraz üzerine verecekleri karar
lar katidir. Ancak Yüksek Haysiyet Divanının ve Merkez Haysiyet Divanı
nın ve Merkez Haysiyer Divanının tasdiki ile katileşen ç ıkarma kararları
nın, bir defaya mahsus olmak üzere, bir kere daha tetkik edilmesini . Ge
nel İdare Kurulu, aynı Haysiyet Divanından talebedebilir. 
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İl. İlçe. Bucak ve Ocak Kongreleri 

Teşkilât kademeleri kongreleri 

M A D D E 35. - Kongreler yılda bir toplanır. 

Kongrelerin toplanma süresi 

M A D D E 36. - Kongrelerin normal toplanma zamanı Ağus tos iptida
sından başlar. Ocak ayının sonuna kadar d e v a m eder. 

Fevkalâde Kongreler 

Ocak kongrelerinin fevkalâde toplantısı ocakta kayıtlı üyelerin üçte 
birinin teklifi üzerine veya re'sen bucak idare kurulunun gösterdiği lüzu
ma göre ilçe idare kurulunun kararı ile yapılır. 

Bucak kongresinin fevkalâde toplantısı, bucağa bağlı olan idare ku
rullarından yansının teklifi üzerine veya re 'sen ilçe kurulunun gösterece
ği lüzuma göre il idare kurulu kararı ile yapılır. 

İlçe kongresinin fevkalâde toplantısı ilçeye bağlı bucak idare kurulla
rının çoğunluğunun teklifi üzerine veya re'sen il idare kurulunun göste
receği lüzuma göre ve her iki halde Genel İdare Kurulu kararı ile yapılır. 
İl kongresinin fevkalâde toplantısı ile bağk ilçe idare kurullarının çoğun
luğunun teklifi veya re'sen Genel İdare Kurulu kararı ile yapılır. Fevkalâ
de toplantı larda ancak toplantıyı gerektiren meseleler konuşulur. 

Senelik alelade kongrelerin sureti teşekkülü 

M A D D E 37. - Ocak kongre toplantılarına, o yerin parti ocağına ka
yıtl ı her üye mazereti olmadıkça gelmeye mecburdur. 

Delegeler 

M A D D E 38. - Bucak kongresine, köy - mahal le ocağına kayıtlı bulu
nan üyenin elliye kadar olan kısmı için üç, bundan yukarı sayıda üyenin 
beher 50 fazlası için birer ilçe kongresine, bucak çevresindeki ocaklarda 
kayıtlı bulunan üyenin 500 e kadar olan kısmı için üç ve bundan yuka
rı sayıda üyenin beher iki yüz ve fazlası için birer: il kongresine ilçelerde 
kayıtlı bulunan üyenin bine kadar olan kısmı için üç ve bundan yukar ı 
sayıda üyenin beher bin ve fazlası için birer delege seçilir. Üst kademeler 
idare kurulları üyeleri oya kat ı lmamak şartiyle kongrenin tabiî azalandır . 

Müstakil ocakların seçecekleri delege sayısı 

M A D D E 39. - Doğrudan doğruya ilçeye bağlı müstakil ocaklar, ilçe 
kongresine bucaklardan seçilen delege nispetinde ve doğrudan doğruya 
ile bağlı müstakil bucaklarda il kongresine ilçelerden seçilen delege nis
petinde, delege seçerler. 
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Kongreye davet 

M A D D E 40. - Kongreler en az 15 gün evvel ilân edi lmek ve kongreye 
iştirak edecek üyelerin her birine davetiye gönderi lmek veya bir cetvele 
imzası a l ınmak suretivle kendi idare kurulu tarafından davet edilir. Da
vetiye veya cetvelde kongrenin günü, saati ve mahalli yaz ı lmak şarttır. 
Ayr ıca kongrede bulunan üyelerin adı ve soyadmı ihtiva eden bir liste ya
pılarak altı başkan ve kâtipler tarafından imza edilir. Gerek davet iye 
makbuzlar ı veya imzalı cetvel, gerek liste, kongre zabıt ve evrakına bağlı 
olarak muhafaza edilir. 

Nisabın tâyini 

M A D D E 41 . - Kongreler kendi idare kurullarının başkanları veya ida
re kurulunun çekilmesi takdirinde üst kademe idare kurulunca m e m u r 
edilecek bir üye tarafından yoklama yapıldıktan sonra üyelerin en az üç
te biri ile açılır. Üçte bir nispetinde üye bulunmazsa toplantı ertesi güne 
bırakılır. Ve mevcut üye ile açılır. Bundan sonra bir başkan, bir ikinci 
başkan ve lüzumu karlar kâtip seçilir. 

İtirazların tetkiki 

Alt kademe kongresinin yolsuzluğuna veya seçilen delegelerin fazla 
o lduğuna veya şahıslarına dair itirazların kongreden en az üç gün evvel 
kongre kademesi idare kuruluna verilmiş olması lâzımdır. Aksi halde 
kongrede vâki olacak itirazlar tetkik edilemez. İdare kurulu bu itirazı ve 
buna ait tahkikat ve delilleri bir dosya halinde kongreye tevdi eder. An
cak: vâki olacak itirazlar ocak kongresinde ise kongreye iştirak eden üye 
sayısının beşte biri. bucak ve ilçe ve il kongresinde ise iştirak edecek de
legelerin beşte biri tarafından yapılmış olması lâzımdır. Kongre bunu 
kendi üyeleri arasında kur'a ile seçilen beş kişilik bir komisyona havale 
eder. Komisyon derhal toplanarak işi tetkik eder. sonra raporunu verir. 
Bu işin müzakeresinde yalnız itiraz eden ile aleyhine itiraz olunan taraf
tan birine ve komisyon sözcüsüne söz verilir. Başkasına söz ver i lmez. Ra
porun kabul veya reddi açık veya gizli oya konulur. Oy neticesi katidir. 

Fazla delege seçildiği hakkındaki itiraz kabul edilirse fazla olan mik
tarda delege kur'a ile avrılarak o delegelerin bu sıfatları kalkar. 

Eğer itiraz toplu delegeler hakkında vâki ise bu delegelerin mensup 
olduğu parti teşkilâtı alfabe sırasına göre ele alınır ve delegeler teker te
ker reye konulur. Hakkında reye müracaat edilen delege reye iştirak ede
mez. 

İl kongreleri hakkındaki şikâyetlerin tetkiki Genel İdare Kuruluna ait
tir. Gene! İdare Kurulunun kararı katidir. 
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Kongrelerde riayet olunacak esaslar 

M A D D E 42. - Kongrede aşağıdaki esaslara riayet olunur. 

a) Söz hakkı yalnız üyelerindir. Dinleyiciler müzakereye iştirak ede
mez ve söz alamaz. 

b ) Kongrede seçimler gizli oyla yapılır. 

c ) Seçimlerde her kongre üyesi aday gösterilebilir. 

ç ) Gösteri len adaylar kongre salonunda uygun bir yere herkesi göre
bileceği şekilde yazılır. 

d) Eğer kongre mevcudunun üçte ikisi isterse idare kurulları seç im
lerinden maada seçimler açık oyla da yapılabilir. 

e) Açık oyla yapılacak seçimlerde teklif edilen adlar birer birer oya 
konur. 

Kongre Başkanının vazife ve salâhiyetleri 

M A D D E 43. - Kongre Başkanlığını ifa e tmekte olan başkan veya ikin
ci başkan kongrenin inzibatını temin, zabıtların tutulmasını murakabe 
e tmekle mükelleftirler 

Kongrenin intizamını, söz hakkını ihlâl edenleri, tahrikat yapanlar ı , 
sadet dışında konuşanları menetmek, icabında bunları kongre haricine 
ç ıkarmak onun salâhiyeti dahilindedir. Bu hususta alacağı kararlar ka
tidir. 

Gündemin teshil ve tadili 

M A D D E 44. - Her kongrenin gündemi kendi kademesi idare kurulla
rı tarafından tesbit olunur. Normal kongrelerde bu gündem kongre kara
rı ile tadil edilebilir. 

Kongreler işlerini kolaylaşt ırmak için lüzum gördükleri miktarda ko
misyon seçerler. 

Kongre çalışmalarında riayet edilmesi gereken hususlar 

M A D D E 45. - İlk önce idare kurulunun yıllık raporu okunur. Rapor 
ve idare kurulunun hesap vaziyeti hakkında müzakere ve karar ver i lme
den seç im yapılamaz. Aksi halde muamele yapı lmamış sayılır. 

M A D D E 46. - Kongreler kendi kademeler indeki bütün parti işlerinin 
yapı lmasını incelemek ve bu hususlarda karara varmak ve partiyi alâka
dar eden bütün hususlar hakkında konuşmalar yapmak salâhiyetini ha
izdirler. Bu maksatla 

a) Kendi kademeleri idare kurullarının mahallî hareket ve faaliyetini 
inceler. Gerek bunlar hakkında ve gerek gelecek çalışma devresi için ye -
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ni idare kurullarınca yapılması lâzım gelen hususlar hakkında lüzum 
gördüğü kararları verir. İdare kurullarının hesaplarını tetkik ile kabul ve
ya reddeder. Gelecek devreye ait olarak idare kurullarınca hazırlanan 
bütçeleri aynen veya ı ad ilen kabul eder. 

b) Delegeler tarafından partiyi alâkadar eden bütün mevzulara dair 
yapı lacak teklifleri müzakere e tmeyi kabul veya reddeder. 

İdare kurulları seçimi 

c ) Ocak kongreleri beş. bucak ve ilçe kongreleri yedi ve il kongreleri 
dokuz kişilik idare kurulları seçerler. Rey sırasında daha sonra gelenler 
yedek itibar olunur. 

Yine 13 ve 38 inci madde mucibince üst kongreye gidecek delegeleri 
seçerler. 

Seçimlerde reyler müsavi çıktığı takdirde aralarında ku ra çekilir. 

İdare kurulu üyelerinin ve yedekler inin seçiminde oyların sayı lması 
kongrede kur'a ile tâyin edilen beş kişilik bir komisyon tarafından alenen 
yapılır. Bunların hepsinin imzası ile yapılacak iki nüsha mazbatadan bi
ri kongre zaptına bağlanır, öteki kongre başkanının imzasını havi bir tez
kere ile birlikte derhal üst kademe idare kuruluna gönderilir. 

Delege seçilmeye mani haller 

M A D D E 47. - İd;ne kurullarında bulunanlar veya bunlardan her 
hangi bir sebeple kuruldan çekilmiş olanlar kendi kongreler ine delege 
olarak seçilemezler. Ancak; şahıslarına taallûk eden hususlarda söz ala
bilirler. 

İdare kurulu üyeleri kendi kongrelerinde oya kat ı lmamak şartiyle 
kongre sonuna kadar müzakereye iştirak ve söz söylemek hakkını haiz
dirler. 

Kongre zabıtları 

M A D D E 48. - Kongreye mütaallik zabıtlar kongre başkan, ikinci baş
kan ve kâtipler tarafından imzalanır. Bütün zabıt, evrak, mazbata ve ra
porlar iki nüsha olarak tanzim ve biri kendi idare kuruluna, diğeri ııst 
kademe idare kuruluna en kısa bir zamanda gönderilir. 

İdare Kurulları hakkında müşterek hükümler 

İdare Kurullarında vazife alacak Partililer 

M A D D E 49. - idare kurulları kendi kademeleri tarafından gizü oyla 
seçilin En az altı aydan beri partiye kayıtlı o lmayanlar veya haklarında 
muvakkat ç ıkarma kararı olup da henüz müddet i doldurmayanlar idare 
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kurullarına seçilemezler. Baba, ana ile çocuklar ve kardeşler ve karı ko
ca aynı idare kurulunda bulunamazlar. İdare kurulu üye ve başkanlığı 
hangi kademe olursa olsun başka bir idare kurulu üye ve başkanlığı ile 
bir leşemez. 

Milletvekilleri , il ve daha aşağı kademelerdeki parti kurullarında hay
siyet divanı dahil vazife alamazlar. 

Vazife taksimi 

M A D D E 50. - İdare kurulları ilk toplantı larda gizli oyla kendi arala
r ından bir başkan, bh ikinci başkan, bir muhasip ve bir kâtip seçerler ve 
eski idare kurulundan isi devir alırlar. 

Başkan : İdare kurulunu temsil eder. Bu sıfatla parti teşkilât kade
meleri ve mahall indeki Hükümet vesair müesseseler mümessi l ler i ile te
mas eder. yazılan kâğıtları hesap işlerinde muhas ip üye ile kademeler 
arasındaki yazışmalarda kâtip üye ile birlikte imza eder. 

İkinci Başkan : Başkanm yardımcısıdır . Kendisine vereceği işlere ba
kar. Başkan bulunmadığı zaman onun görevini yapar. Ve onun yer ine kâ
ğıtları imzalar. 

Muhas ip üye : Kutulun hesap işlerine bakar. Kanun, tüzük ve talimat 
mucibince lâzım gelen muhasebe defterlerini tutar; sarfiyatın kurul ka
rarma uygun olmasından başkanla birlikte sorumludur. Aidatı munta
zam tahsil, başka varidat bulmak imkânlarını kurula teklif ve kademe
nin malî vaziyet i hakkında kurulu tenvir eder. 

Kâtip üye : Kanun, tüzük ve talimat dairesinde lâzun gelen defterler
le ocaklarda üye kütüğünü öteki kademelerde idare kurulu zabıtlarını 
tutar, kararlarını yazar ve imza ettirir. Dosyalar ı başkanla birlikte muha
faza eder. Vazifedarlar kurulun para. eşya, defter, dosya ve evrakının ko
runmasından. Genel İdare Kurulunca yapı lacak ta l imatnamede yazıl ı gö
revlerinin t amam olarak yapı lmasından birinci derecede sorumludurlar . 

Kurul toplantüarı 

Müstafi addedilecek Kurul üyeleri hakkında hükümler 

M A D D E 51 . - İdaıe kurulları çoğunlukla ve en az haftada bir topla
nırlar. Aks ine karar veri lmedikçe müzakereler inde kurul üyeler inden 
başkası bulunmaz. Kararlarını konuşma nisabının çoğunluğu ile verirler. 
Mazeret i o lmadığı hakle üst üste belirti üç toplantıya ge lmeyen üye isti
fa e tmiş sayılır. Ancak bu hükmün tatbik edilebilmesi için idare kurulla
rı mutat toplanma günlerini saat ve mahall ini karar defterinde bütün 
üyelerin imzası ile teshil etmeleri mûtat dışındaki içt imalara davetin de 
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tarih, saat ve mahalli yazılarak imza ettirilmesi ve toplantıda bulunanla
rın isimleri her zabıtta yazılı o lması şarttır. İstifa etmiş sayılan üye üst 
kademe idare kuruluna şikâyette bulunabilir. Bu kurulun vereceği karar 
katidir. 

Kurulların müddetleri ve münhaller 

M A D D E 52. - İdare Kurullarının müddetleri müteakip kongreler ine 
kadar devam eder. Bu müddet içinde vefat, istifa veya sair bir sebeple ku
ruldan ayrılanların yerine en fazla oy alan yedek üye getirilir. 

idare kurullarının vazifeleri 

İdare Kurullarının nazile ve salâhiyetleri 

M A D D E 53. - İdare kurullarının umumi vazifeleri şunlardır : 

a ) Parti prensiplerini her ûrsattan faydalanarak yaymak . Halkın Par
tiye karşı sevgisini an ı rmak . 

b) Tüzüğün hükümlerini , ta l imatname icaplarını, Genel idare Kuru
lu kararlarını, üst kademenin vereceği talimatı, kendi kademesi kongre
nin kararlarını yerine getirmek; kendine bağlı teşkilâtı idare ve muraka
be e tmek, kademelerin faaliyetini tanzim etmek. 

c) Memleke t işlerine alâkadar olmak, seçimlerde Parti namına aday 
gösteri lecekler hakkında fikir ve mütalâalarını üst kademe idare kurulu
na bildirmek. Parti adaylarını kazandırmak için faaliyette bulunmak. 

ç ) Kendi kongrelerinde görüşülecek işleri hazır lamak. Senelik hesap 
raporu ile gelecek yıl bütçesini yaparak kongreye sunmak. 

d ) Partililer arasındaki geçimsizliği önlemek ve icabında ara bulmak. 

e) Partiyi kuvvet lendirmek ve genişletmek ve bu hususta gerekli gör
düğü düşünceleri bir üst kademeye bildirmek; parti gelirinin en elverişli 
şekilde toplanması ve yeni gelir kaynakları bulunması için tedbirler al
mak. 

f) Kendi görevlerine ait işler hakkında partililerin yard ımından fayda
lanmak. Komisyonlar kurmak ve fikir mütalâalarını a lmak üzere karma 
toplantılar yapmak. 

g) Parti teşkilâtı arasında iş ve vazife bakımından vâki faaliyetlerde 
acele bir lüzum olmadıkça bir üst kademeden yukarı kademe ile yazış
maya gi rmeyerek men e be silsilesine riayet suretiyle alt ve üst kademe ile 
nezahet , sevgi dairesinde sözlü ve yazılı münasebet te bulunmak ve sami
mî tesanüdü devam ettirmek (Acele hallerde daha üst kademeye yazıla
nın bir sureti aynı zamanda kendi kademesine de bildirilecektir.) 
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h) Kendi çevrelerinde partinin durumu ve üye miktarı hakkında her 
altı ayda bir üst kademeye rapor ve rmek ve alt kademeden bu raporları 
is temek ve takibetmekıir . 

Siyasi faaliyet 

M A D D E 54. - İdare kurulları kendi çevreleri içindeki bütün siyasi fa
aliyetlerde yakından ilgilenerek, ilin içtimai, iktisadi, sıhhi ve bayındırlık 
işleri hakkında il genel meclisleri içindeki parti mensuplar ını tenvir ve 
bunların faaliyet istikametini tâyin etmek; bunları , tal imat dairesinde, 
grup dahil inde teşkilatlandırmak; seçimlerde yapı lması lüzumlu işleri 
mahall in icaplarına göre tâyin, tanzim ve idare e tmekle görevlidirler. 

Memnu hükümler 

M A D D E 55. - İdan* kurulları ve başkanları : 

a) Genel İdare Kurulunun muvafakatini a lmadan kendi çevrelerini 
aşan parti umumi siyaseti hakkında beyanatta bulunamazlar. Kendi ka
demeler ine tekabül eden resmî makamlardan yukarı makamlar la muha
bere edemezler . 

L ü z u m görecekler! ahvalde, bir üst kademe idare kuruluna bildirile
rek onun vasıtası ile ı a kipte bulunurlar. 

b) Bağlı bulunduk laıı üst kademe ile irtibatlarını kesmeye karar ve
remezler. Dinletemedikleri şikâyet ve talepleri varsa o kademeye de ma
lûmat ve rmek suretiyle bir üst kademeye bildirirler. 

M A D D E 56. - İdare kurulları için lüzumuna göre alınacak memur, 
kât ip ve hademelerin o ise al ınması , işten çıkarılması, tahsisatının tâyi
ni ve artırı lması kurul kararı ile yapı ln . 

Teşkilâtın teftiş ve murakabesi 

M A D D E 57. - Her idare kurulu kendisine bağlı her mer tebeden idare 
kurullarının defterleri hesaplan, iç ve dış her nevi parti faaliyetleri hak
kında gerek kendi, gerek görevlendireceği partililer vasıtasiyle teftiş ve 
murakabe salâhiyetini haizdir. Teftiş neticesinde kanun, tüzük ve talimat 
hükümler ine göre defaya, zabıt ve saire bulunma'dığı görülürse bunların 
temini için lâzmıgelen tedbirleri aldırır. Teftiş edilen kurulun muamelele
rinde yolsuzluk veya durumunda parti menfaatlerine aykırılık görülür ve 
tahkikat ın selâmeti icabettirirse kurulun kısmen veya t amamen işten el 
çekt ir i lmesine ilçeden küçük teşekküller için il idare kurulunca ilçe ve il
ler için genel idare kurulunca karar verilir. Pek acele hallerde derhal ge
nel idare kurulunun tasvibini a lmak şartiyle il idare kurulu geçici olarak 
bu salâhiyeti kul lanabil i r İşten el çekt i rme parti içindeki bütün vazifele
re teşmil edilebilir. 
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İşten el çektirme yetkisi 

M A D D E 58. - İl İdare Kurulunun işten el çekt i rme karar ından dolayı 
ilgililer Genel İdare Kuruluna sikâvet edebilirler. Verilecek karar katidir. 

M A D D E 59. - Kongrelerce seçilen yeni idare kurullarına, kurula ait 
defter, zabıt ve dosyaların ve hesap ve mevcudun devrinde imtina veya
hut tebliğ edilen işten el çekt irme kararma muhalefet edilmesi 24. mad
denin A . B, fıkraları mucibince inzibat tatbikatını icabettirir. 

Malî Hükümler 

Parti gelirleri 

M A D D E 60. - Partinin geliri : 

a) Parti üyelerinden yılda 120 kuruştan az o lmamak ve 120 lirayı 
geçmemek üzere alınacak yardım paralarından; 

b) Partiye yapılacak bağışlardan; 

c) Piyango, temsil, konser, müsamere , balo, güreş. koşu. gezi ve bu

na mümasi l müsabaka ve eğlenceler tertibi suretiyle elde edilecek para

lardan; 

ç) Takvim, rozet, hüviyet varakaları hâsılatından; 

d ) Bir defaya mahsus olmak üzere Ankara 'da ve diğer imkân görüle
cek mahal lerde yaptırı lacak binalar için alınacak bağışlardan ibarettir. 

Üst kurullara ayrılacak hisse 

M A D D E 6 1 . - Ocak. bucak, ilçe ve il idare kurulları gelirlerinin yüz

de 10 nispetindeki miktarını üst kurullara verirler. 

Piyango tertibi 

M A D D E 62. - Piyango ancak Genel İdare kurulunun müsaadesi ile 
yapılabilir. Müsaade takdirinde o ilin hudutları dâhil ine münhasırdır . 
Temsil , konser, müsamere . balo, güreş, koşu, gezi ve mümasi l müsaba
ka ve eğlenceler tertibi II idare Kurulunun müsaadesi ile ve onun mura
kabesi alt ında yapılır. 

Genel İdare Kuruluna inhisar eden hususat 

Takvim, rozet, hüviyet varakaları yaptır ı lması ve satt ırı lması münha
sıran Genel İdare Kuruluna aittir. Lüzumu takdirinde klişe, kâğıt, defter 
ve emsal i hazırlattırıhp bedeli mukabil inde teşkilâta dağıt ı lmak, münha
sıran Genel İdare Kuruluna aittir. 

Bu maddeye muhal i f hareket edilmesi 24 üncü maddenin A fıkrası 

mucibince disiplin takibatını istilzam eder. 
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Parti paralarının muhafazası 

M A D D E 63. - Parti paralan banka olan yerlerde bankalarda durur. 
İdare Kurulu başkan ve muhasip üyelerinin çift imzası ile çekilir. 

Sarf yetkisi 

Yirmi beş liraya kadar olan masraf bilâhara kurul kararı a l ınmak 
üzere başkan ve mu has i]) üye tarafından birlikte yapılabilir. 25 l iradan 
fazla masrafın kurul kararı ile yapı lması lâznndır. 

İdare kurulu başkan ve üyeleri kademeler inin masraflarından ve 
borçlar ından partinin mevcut parasının, demirbaş la rmm vesair eşyası
nın muhafazasından partiye karşı mütese ls i ld i mesuldür. 

Gayrimenkul alım ve satımı 

M A D D E 64. - Parti Genel İdare Kurulu Partinin maksadına hadim 
olacak gayrimenkulu iktisaba ve devir ve ferağa salâhiyettardır. Parti Ge
nel İdare Kurulu Parti maksadına medar o lmak üzere istikraz âkit ve bu 
salâhiyetini İl İdare kurullarına teşmil edebilir. 

Muhasebe Talimatnamesi 

M A D D E 65. - İdare Kurulları, Genel İdare Kurulu tarafından yapıla
cak muhasebe tal imatnamesi dairesinde hareket edeceklerdir. 

Parti Meclis Grubu 

Parti Meclis Grubu 

M A D D E 66. - Demokra t Parti p rogramım tahakkuk et t i rmekle mü
kellef olan partiye mensup Milletvekilleri Demokra t Parti Meclis Grubu
nu teşkil ederler. 

Grup toplantıları ve çalışma usulleri 

M A D D E 67. - Demokra t Parti Meclis Grubu müret tep üyelerinin mut
lak ekseriyeti ile toplanır ve bu tüzükte gösterilen haller dışında çalışma 
usullerini kendisi tesbit eder. 

Grup başkanı ve idare kurulu seçim şekli 

M A D D E 68. - Parti başkanı milletvekili olduğu takdirde parti grubu
nun da tabiî başkanıdır. Grubun ayrıca bir başkanı, iki başkan vekili ve 
on bir üyeden mürekkep idare kurulu vardır. Grup idare kurulu başka
nı, başkan vekilleri ve üyeleri grup mensupları tarafından her içtima dev
resi başında gizli oyla ve mutlak ekseriyetle seçilir. Mut lak ekseriyet bu
lunmazsa aynı usulle ikinci defa seçim yapılır. Bunda da mut lak ekseri
ye t bulunmazsa en fazla oy kazanmış olanlar arasında istenilen sayının 
iki misli ayrılarak bunlar için üçüncü defa oylama yapılır. Bunda nispî 
ekseriyet kâfidir. Oylarda müsavat olursa kur'a çekilir. Grup idare kuru-
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luna seçilen başkan vs üyeler kabinede vazife aldıkları takdirde idare ku
rulundan çekilmiş sayılırlar. 

M A D D E 69 . - Parti Meclis Grubunca her içtima devresi başında Mec
lis Başkanl ık Divanı k in tesbit edilen adaylar da yukar ıdaki maddede ka
bul edilen esaslar dâhil inde seçilirler. 

Temsil yetkisi 

M A D D E 70. - Tabii başkan grup başkanı veya ikinci başkanı g rup ve 
idare kurulu içtimalarına başkanlık eder ve grubu temsil ederler. Grup 
işlerinden mesul olan grup idare heyetidir. 

j l f ü ş i e r e / c toplantı 

M A D D E 71. - Genel İdare Kurulunca lüzum görülen hallerde, grup 
idare veya umumi heyeti Genel İdare Kurulu ile müşterek toplantılar ak
deder. 

İhtisas komisyonları 

M A D D E 72. - Grup mele r i , sayısı idare kurulunca tesbit edilecek ih
tisas komisyonlarına ayrılırlar. Her komisyon gizli oy ile içlerinden bir 
başkan ve bir kâtip seçer 

M A D D E 73. - İdare Kurulu, B. M . M . faaliyetinin devamı ınüddetince 
en az haftada bir defo w başka zamanlarda lüzum görüldükçe toplantı 
yaparlar . 

M A D D E 7A. - İdar<- Kurulu hesap durumu hakkında üç ayda bir gru
ba izahat verir. 

Sözcü tâyini 

M A D D E 75. - Me< l i s t e her hangi bir mesele hakkında grup namına 
söz söylemek ve icab<derse sözcüyü tâyin e tmek idare kuruluna aittir. 
Müzakere le r esnasında icabına göre grup üyeleri grup sözcüsüne ya rd ım 
eder. 

Gensoru ve sözlü soru hakkında hükümler 

M A D D E 76. — Her hangi bir mesele hakkında B . M . M . ude gensoru 
yapabi lmesi grup umumi heyetinin kararına bağlıdır. 

Gensoru talepleri grup gündemine diğer meselelerden önce alınır. 

Sözlü sorular için soru ver i lmeden evvel grup İdare Heyetinin müta
lâasına müracaat olunur. 

İzin müsaadesi 

M A D D E 77. — İzinli olarak veya sair suretlerle Meclis ten ayrılacak 
olan grup mensupları önceden grup başkanından izin alırlar. 
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M A D D E 78. — Grup mensuplarının ihtisaslarına ve kendilerine tevdi 
edilen vazifelere göre komisyonlarda ve Mecl is in her içt imaında her me
sele ile meşgul olmaları ve müzakerelere iştirak etmeleri ve partiyi alâka
dar eden hususlarda hassas bulunmaları lâzımdır. 

Grup kararlarına riayeı mükellefiyeti 

M A D D E 79. — Grup üyeleri grup u m u m î heyeti karar lan hilâfına ha
reket edemezler . Ve oy veremezler. Müzakere lerde bulunmamak, kararla
rdan haberdar olmamak veya müzakerelerde aksi mütalâada bu lunmuş 
o lmak mazeret teşkil ermez. 

Grup aidatı 

M A D D E 80. — Her üye umumî heyetçe kararlaştırılacak miktarda 
grup idare kuruluna aidat vermeye mecburdur. Teberruat da kabul olu
nur. 

Grup Haysiyet Divanı 

M A D D E 8 1 . — 8:: nci maddede yazılı hareketlerde bulunan grup 
mensuplar ı hakkında idare kurulunun veya parti mensuplarının müra
caat üzerine tahkikat yapmak ve inzibati karar ve rmek üzere grup umu
mî heyeti tarafından gizli oyla seçikniş beş kişilik bir grup haysiyet diva
nı kurulur. Ayrıca iki yedek üye de seçilir. Bu heyet içlerinden birini giz
li oyla başkan seçer. Ve birine de kitabet vazifesini verir. İdare Kurulunun 
başkan v e üyeleri Ha\ siyet Divanına seçilemezler. Heyet tam teşekkül et
medikçe karar verilmez. Aslî üyeden birinin hastalık veya sair sebeplerle 
içt imada bulunmaması halinde yedeklerden alınacak üye ile Haysiyet Di
vanı teşekkül eder. 

Haysiyet Divanı üye ve yedekler i her içtima devresi başında gizli oyla 
ve mut lak ekseriyetle seçilir. Mut lak ekseriyet bulunmazsa 68 nci mad
dede kabul edilen usulle seçim ikmal edilir. 

İnzibati hükümlerin la i bikini gerektiren haller 

M A D D E 82. — İnzibati hükümlerin tatbikini gerektiren haller şunlar
dır : 

a) Parti Grubunun şeref ve haysiyetini muhil hareketler, 

b) Bu fasılda yazılı hükümlere aykırı fiiller (Grubu i lgi lendirmeyen ve 
fakat parti program ve tüzüğüne aykırı bulunan hareketlerden dolayı in
zibati ceza tertibi 32 nci maddenin son fıkrasındaki divana aittir.) 

İnzibati hükümler 

M A D D E 83. — İnzibati hükümler aşağıda yazılıdır : 

a) Yazılı dikkati çekme. 



IH) \ ! : \ l ! \ - sİVAS! YAPISI VI": 13 ASLICA El'KİM .İKEEK 

b) Geçici olarak gı aptan çıkarma. 

Grup Haysiyet Divanı kararlarına itiraz 

M A D D E 84. — 11. •.. • ı\ et Divanının kararlarına karşı umumî heyete 

itiraz olunabilir. Bu toplantıda Haysiyet Divanı Başkan ve üyeleri bulu

nabilir. Ve müzakereye iştirak edebilirler. Fakat oy veremezler . 82 nci 

maddede yazılı halle; haysiyet divanı mensupları tarafından işlenirse 

bunlar hakkında tahkikat icrası umumî heyetçe seçilecek dokuz kişilik 

hususî bir komisyona tevdi olunur. 

İl genel meclisi ve belediye meclisleri grupları 

Belediye ve il yene' meclis grupları 

M A D D E 85. — Demokrat Partinin temsil edildiği her il merkezinde bir 

(Demokrat Parti İl Me< lis Grubu ile D.P. Belediye Meclis Grubu) ve Bele

diye Meclisi bulunan y< ilerde bir (D.P. Belediye Meclisi Grubu) kurulur. 

Grup idare kurulları uye adedi 

M A D D E 86. — İl meclisleri ile belediye meclislerinde kurulacak olan 

bu grup idare kurulları meclislerin üye sayısı 20 yi mütecaviz ise beş de

ğilse üç üyeden teşekkül eder. 

Grup idare kurulları meclislerin partili üyeleri tarafından gizli reyle ve 

iryelerin mutlak ekseriyeti tarafından seçilir. 

Vazife taksimi 

M A D D E 87. — Grup idare kurulları kendi aralarından bir başkan, bir 
de kâtip seçerler. Grup idare kurulunun bir karar defteri bulunur. Bu 
deftere idare kurullarında ve gruplarında verilen kararlar yazılır. 

Grup İdare Kurulkr-nun vazife ve salâhiyetleri 

M A D D E 88. — G r u p idare Kurulunun vazifesi mensup olduğu mec
listeki üyeler arasında tesanüdü temin ve meclislerin faaliyetini tanzim 
e tmek meclis gündemindeki meseleleri takibederek bunlar hakkında da
ha evvelden bir karar alınmasını icabedeııler varsa bunları Parti mensu
bu üyelerle müzakere ederek bir karara bağlamaktır. 

Üyelerin mü ke11efiı /e ti 

M A D D E 89. — Meclislerin partili üyeleri grup çoğunhığ ı ınca verilen 

kararlar hilâfına hareket edemezler. Ve oy veremezler. Müzakere lerde bu

lunmamak, kararlardan haberdar o lmamak veya müzakere lerde aksi 

mütalâada bulunmuş olmak mazeret teşkil e tmez. Grup kararları hilâfı

na hareket disiplin cezasını icabettirir. 
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Çal ışma süresi 

Mahallin en yüksek idare Kurulu Başkanı Grup İdare Kurulu tabiî üye
sidir 

M A D D E 90. — Meclislerin her içtima devresi başında yeniden grup 
idare heyeti seçimi yapılır. Mahall in en yüksek idare kurulları başkanla
rı g rup idare kurullarının tabiî üyesidir. Bu sıfatla grup toplantılarına da 
iştirak ederler. Rey ve soz sahibidir. Meclislerde her hangi bir mesele hak
kında grup namına söz söylemek, icabederse sözcü tâyin e tmek grup ida
re kuruluna aittir. 

M A D D E 9 1 . — Valinin senelik raporu veya belediye başkanı hakkın
da veri lecek âdemi ki tay e kararları için grup umumî heyetinin kararı 
a l ınmak şarttır. 

Seçimler hakkında umumî hükümler 

Milletvekili adaylığı 

Milletvekilliği adaylık yoklaması 

M A D D E 92. — Milletvekilliği için aday gösteri lmesini isteyen talipler 
partice yoklamaya tâbi tutulurlar. Yoklamalar gizli reyle yapılır. Yoklama 
kurulu her seçim bölgesindeki ocak ve bucak başkanları ile ilçe ve il ida
re kurulları üyelerinden teşekkül eder. Yoklamalar ilçe merkezler inde ay
nı gün ve saatte cereyan ederler. İl idare kurulu üyeleri reylerini merkez 
ilçede veya müşahi t sıfatı ile gittikleri i lçelerde kullanırlar. Yok lama neti
celeri i lçelerden birer zabıtla tespit ve il merkezine bildirilir. İl merkezler i 
i lçelerden gelen mazbataları birleştirerek yoklama neticesini genel idare 
kuruluna arzeder. Genel İdare Kurulu yok lamadaki rey sırasını bozmak
sızın o seçim bölgesinin çıkaracağı Milletvekili adedine göre ve kesirler İl
ler lehine hasredilmek suretiyle bu adaylara beşte bir nispetindeki mer
kez adaylarını da ilâve ettikten sonra hepsini parti namına aday ilân 
eder. 

Genel Meclis üyeliği adaylığı 

Genel Meclis üyelini adaylık yoklaması 

M A D D E 93. — Genel Meclis seçimlerinde aday gösteri lmelerini iste
yen talipler adaylık isledikleri ilçede yok lamaya tâbi tutulurlar. Yoklama
lar gizli reyle yapılır. Yoklama kurulları ilçe dahil indeki ocak ve bucak 
başkanları ile ilçe idare kurullarından teşekkül eder. Ve il idare kurulu
nun tâyin edeceği müşahit ler in nezaretinde çalışır. Yoklama neticesi bir 
zabıtla tevsik olunur. Rey sırası bozulmaksızın kazananlar genel meclis 
üyeliği için parti adayı olarak seçim kuruluna büdirilir. Ve yok lama zap
tının bir sureti il idare kuruluna gönderilir. 
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Belediye Meclisi üyeliği adaylığı 

Belediye meclisi üyeliği adaylık yoklaması 

M A D D E 94. — Belediye meclisi üyeliği için aday gösteri lmesini iste
yen talipler yoklamaya tâbi tutulurlar. Yo Mamalar gizli reyle yapıbr. Yok
lama kurulu belediye hududu dahil indeki ocak, bucak ve ilçe idare ku
rulları ile merkez ilçelerde il idare kurulları üyeler inden teşekkül eder. 
Yoklama neticesi bir zabıtla tespit olunur. Ve rey sırası bozulmaksız ın 
adayl ık hakkını kazananlar parti adına aday gösterilirler. Belediye hudu
du dahil inde mütaaddit idari ilçeler bulunursa bu ilçelerdeki parti teşki
lâtı kendi hisselerine cin sen nispette üye adedi seçmek üzere yukar ıdaki 
şekilde yok lama yaparlar. 

Müteferrik hükümler 

Muvakkat kurullar yoklamalarda rey kullanamazlar 

M A D D E 95. — Parti kademelerindeki muvakkat idare kurulları mil
letvekilliği genel meclis üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri aday
ları için yapı lması gereken yoklamalarda rey kullanamazlar. 

Parti adayı olabilmek için 

M A D D E 96. — Partiye kaydı tarihinden itibaren altı ay geçmedikçe 
hiçbir partili milletvekilliği, genel meclis üyeliği ve belediye meclisi üyeli
ği için parti adına aday gösteri lemez, memurlardan bu şart a ranmaz. 

Adaylar için müracaat 

M A D D E 97. — Milletvekilliği adaylığına talip olanlar genel idare ku
ruluna veya il idare kurullarına genel meclis ve belediye meclisi üyelikle
ri adaylığına talip olanlar il ve ilçe başkanlıklarına müracaat edebilirler. 
Bu müracaat ta derhal yok lama kurullarma tevdi olunur. 

Adaylık yoklama talimatnamesi 

M A D D E 98. — Genel İdare Kurulu seçimlerden önce seç im işlerini tü
zük hükümler ine uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere bir yokla
ma tal imatnamesi tanzim ve müracaat müddetlerini tespit ederek teşki
lât kademeler ine tevdi eyler. 

Son Maddeler 

M A D D E 99. — 25.5.1 949 tarihli tüzük hükümler i kaldırılmıştır. 

M A D D E 100. — Parti müessislerinin isim ve meslek ve oturdukları 

yer aşağıda yazılıdır. 

1. Celâl Bayar : Eski Başbakan - İstanbul Milletvekili . Meşrut iyet 
Caddesi Alevok A p . No . 5 
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2. Prof. Fuad Köprülü : İstanbul Milletvekili , Atatürk Bulvarı No . 311 . 

3. Refik Korakan : İçel Milletvekili . Mithat Paşa Caddesi No. 58. 

4. Adnan Menderes : Kütahya Milletvekili , Kavakl ıdere Güven Mal ı . 
Güneş Sokak No. 4. 

BÜYÜK K O N G R E M Ü Z A K E R E U S U L L E R İ 

(İkinci Büyük Konyrede 21. VI. 1949 da kabul edilmiştir.) 

Açılış, Riyaset Divanının teşekkülü 

M A D D E 1. — Parlı Başkanı kongre delegelerinin en gencinden iki ki
şiyle yok lama yaptjraı ak ekseriyetin mevcudiyet ini görünce kongreyi aç
tığını beyan ve kongre v - işari rey ile evvelâ bir kongre başkanı seçilmesi
ni teklif eder. Seçilen başkan yerini işgal edince kongre, y ine işari rey ile 
ikinci başkan ve 12 kal ip seçer. 

M A D D E 2. — Başkanlar ile kâtipler kongre divanını teşkil ederler. 
Kongre divanı, müzakereleri idare, kongrenin inzibatını temin, evrakı 
muhafaza, zabıtları tanzim ile mükelleftir. 

Raporun okunması 

Raporun okunması 

M A D D E 3. — Kongre Başkanı, ilk olarak Parti Başkanına, Genel İda
re Kurulu raporunu okumak üzere söz verir; rapor ya bizzat başkan ve
yahut Genel idare Kumlu üyelerinden biri tarafından okunur. 

Komisyonlar 

Komisyonlar 

M A D D E 4. — Kongre, aşağıda gösterilen sayıda komisyonlar teşkil 
eder. Bunlardan maada, işlerin mahiyet ine göre ayrıca komisyonlar ter
tip ve teşkil olunabiliı 

Bu komisyonlar şunlardır : 

a) Program komis \o ı ı ı ı . 

b) Tüzük komisyonu. 

c ) Hesap ve bütçe komisyonu. 

d ) Vukubuian itirazları tetkik komisyonu, 

e ) İstekler komisyonu. 

f) Ana dâvalar komisyonu. 

Komisyonların kuruluş tarzı 

M A D D E 5. — Her komisyon Demokra t Partinin i! teşkilâtı sayısınca 
birer üyeden teşkil edi l i r Her il delegeleri bu üyeyi aralarından seçerler. 
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Seçilenlerin isimleri, derhal kongreye bildirilir. 

Komisyon Divanı 

M A D D E 6. — Her komisyon, kendine bir başkan bir ikinci başkan, bir 
sözcü ve iki kâtip seç< r. Bunlar, komisyonların divanını teşkil ederler. 

Gündemin tâyini 

Divan, gündemi tanz im eder. Bununla beraber komisyon gündemine 

hâkimdir. Başkan m ü z a k e r e y i idare ve inzibatı temin eder. 

Komisyonun teşekKul nisabı müret tep üyenin üçte biridir. 

Çalışma tarzı 

Komisyon kendine havale edilen işlerin icabına göre. tâli ihtisas ko

misyonlar ı teşkil eder 

Komisyon herhangi bir mevzuun Büyük Kongrede izah ve müdafaası
nı üyelerden birine verebil ir . Komisyon müzakereler ine her delege iştirak 
ile mütalâasını b i ld i reb i l i r Şu kadar ki: komisyonda üye olmayanlar rey 
veremezler . 

Komisyon mazbataları , divan tarafından imzalanır. Evrakın muhafa

zası kâtiplere mevdudur. 

Her komisyon başkam divanı teşkil edenlerin isimlerini ve tanzim et
tikleri mazbataları evrakı ile birlikte kongre divanına verir. Mazbata 
kongrede müzakere edilerek kongrenin tasvibinden sonra katiyet kes be
den 

Kongre müzakerelerinin idaresi 

Müzakere gündem sırasına göre cereyan eder 

M A D D E 7. — Büyük kongrede müzakereler gündemdeki sıraya göre 
cereyan eder. Kongre gündemindeki sıranın değişt ir i lmesi veya bir mese
lenin gündeme alınması kongre kararına bağlıdır. 

Söz isteyenlerin adını, soyadını ve delegesi bulunduğu ili beraber söy
lemesi lâzımdır. 

Başkan, toplantıyı açınca gündemi bildirir. İmkân varsa gündem bir 
gün evvel delegelerin unlama muhtel if vasıtalarla ulaştırılır. 

Söz isteği ve tercih: soz sırası 

M A D D E 8. — Müzakereler söz isteği sırasjyle cereyan e d e r Başkan. 
Parti Başkanı ile G e n e l Kurul üyelerine ve komisyonlar başkanı ile söz
cülerine söz verir. 
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Kongre zabıtları 

Kongre zabıtları 

M A D D E 9. — Kongrenin hi tamında kongreye taallûk eden bütün ev
rak ve zabıtlar kongre başkanı tarafından, Parti Başkanına, bir müfredat 
pusulası ile teslim edilir 

Demokra t Parti Programı Fihristi 

U m u m î prensipler 

Adale t işleri 

Mill î Eği t im işleri 

Sanayi işleri 

Tekel işleri 

Ticaret işleri 

Ta r ım işleri 

O r m a n işleri 

Mal iye işleri 

Bayındırl ık ve Ulaşt ırma işleri 

U m u m î Sağlık işleri 

Sosyal meseleler 

D E M O K R A T PARTİ P R O G R A M I (*) 

(İkinci Büyük Kongrede değiştirilen ve ilâve edilenler, yanında bir * işa
retiyle gösterilmiştir.) 

Umumî Prensipler 

Kuruluş amacı 

M A D D E 1. — S i y a s i hayat ımızm, birbirine karşılıklı saygı gösteren 
partilerle idaresi lüzumuna inanan Demokrat Parti. Türkiye Cumhur iye
tinde demokras i l im geniş , ve ileri bir anlayışla gerçekleşmesine ve umu
mî siyasetin demokratik bir görüş ve zihniyetle yürütülmesine hizmet 
maksadiyle kurulmuştur. 

En uygun devlet şekli Cumhuriyettir. 

M A D D E 2. — Partimiz, demokras i esaslarına en uygun devlet şekli
nin Cumhur iye t olduğu ıra kaanidir. 

(*) 15.10.1951'de üçüncü büyük kongrede kabul edilmiştir. 

7106 



DÖNEMİN SİYASÎ YAPISI Y E BAŞLICA ETKİNLİKLER 

Demokrasi prensibi 

M A D D E 3. — Partimiz, demokrasiyi , millî menfaate ve insanlık hay
siyetine en uygun bir prensip olarak tanır ve Türk millet inin siyasî olgun
luğuna inanır. 

De m o kra sini n ta rij 

M A D D E 4. — Geniş ve ileri mânasiyle demokrasi , bütün devlet faali
yet ler inde millî iradeyi ve halkın menfaatini hâkim kılmak, yurt taşın fer
dî ve içtimaî bütün hai< ve hürriyetlerine sahip olmasını gerçekleşt i rmek, 
yurt taşlar arasında hukuk eşitliğini, karşılıklı sevgi ve saygıyı ve iktisadî 
menfaat lerde ahengi sağlamaktır. 

İçtimaî adalet ve insani tesanüt prensipleri 

M A D D E 5. — Aile ve mülkiyet esaslarına dayanan Türk cemiyet inde , 
içtimaî adalet ve insani tesanüt prensiplerinin millî v icdanda çal ışmayı 
vazife biliriz. İnsanlık haysiyetinin korunması için çal ışmak isteyen her 
işsiz yurt taşa iş bulunmasını , ihtiyarlık, hastalık ve sakatlık gibi haller
de yurttaşların yardım görmelerini , demokrat bir cemiyet in başlıca he
deflerinden sayarız. 

içtimaî iş bölümlerinde ahenk tesisi 

M A D D E 6. — İçtimaî iş bö lümünün tabiî neticesi olarak, çiftçilik, iş
çilik, tüccarfık. sanayi ilik. avukatl ık ve memur luk gibi. yur t taş lann teş
kil ettikleri iş ve çalışma zümrelerinin karşılıklı münasebet ve menfaatle
rinin, umumî menfaat çevresi içinde, içtimaî adalet ve insanî tesanüt 
prensiplerine uygun olarak ahenkleştiri lmesi lüzumuna ve imkânına ina
nıyoruz. 

İçtimaî ve iklasidî saltalarda teşkilâtlanma 

M A D D E 7. — U m u m i hayatta her bakımdan muvazenel i ve ahenkli 
bir gel işmenin sağlanması için. yalnız siyasî partiler kurulmasını , yani . 
sadece siyasî sahada Teşkilâtlanmış olmayı kâfi görmüyoruz : millet imizin 
iktisadî ve içtimaî sahalarda da süratle teşkilâtlanması ve daha şuurlu 
bir birliğin tecellesi için işçilerin, çiftçilerin, tüccar ve sanayicilerin, ser
best meslekler mensuplarının, memur ve muall imlerin, yüksek öğret im 
talebisinin meslekî, içtimaî ve iktisadî maksatlarla cemiyetler, kooperatif
ler ve sendikalar kurmalarını gerekli buluyoruz. 

Bütün bu meslek ve tesanüt teşekküllerinin mânevi şahsiyet olarak 
her türlü siyasî tesir ve maksatlar dışında kalmaları şartiyle. işçi sendi
kalarının grev hakkının tanınması fikrindeyiz. 
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İnsanlık ana haklarının korunması 

M A D D E 8. - Parnnıiz. insanlık haysiyetine ve bu haysiyetin ancak 
insanlık ana haklarının teminat altında bulunmasiyle korunabi leceğine 
inanılır ve bütün Deviet mevzuatında bu prensibe aykırı hükümler bu
lunmamasına dikkat ••tmeyi başlıca vazife sayar. 

Millî iradenin tam tecellisi 

M A D D E 9. - Millî iradenin tam tecellisi, seçimlerin her türlü müda
haleden uzak ve serbest olarak gizli rey ile yapı lmasın ve siyasî partilerin 
eşit haklara sahip bulunmasına bağlıdır. Seçimlerin serbestliğini boza
cak hareketleri, milli hâkimiyete karşı işlenmiş bir suç addederiz. 

Tek dereceli seçim 

M A D D E 10. - Milletvekilliği seçimlerinin tek dereceli olmasını , Seçim 
Kanunumuzda , bu esasa göre ve yurttaşın seçme ve seçi lme haklarını 
daha genşi emniyet a l ıma almak maksadiyle değişiklikler yapı lmasını lü
zumlu görmekteyiz . 

Devlet memurları siyasî faaliyette bulunmamalıdırlar. 

M A D D E 1 1 . - Devlet memurlar ının, seçimlere iştirak dışında, hiçbir 
siyasî faaliyette bulunmamalar ı ve siyasî partilere gi rmemeler i lüzumuna 
kaniiz. Yalnız, yüksek öğret im mensupları , mesleklerinin mahiyeti itiba
riyle, bundan müstesnadırlar. 

Kanun dışı sayılmasını istediğimiz siyasî teşekküller 

M A D D E 12. - Memleket imizin istiklâlini veya toprak bütünlüğünü 
bozmayı , yurt taş ana haklarını kayıt lamayı gaye edinen veya meuılekei 
dışındaki siyasî teşekküllere bağlı olan. siyasî cemiyet ve partilerin ka
nun dışı sayılmasını isteriz. 

M ili iy elçilik telâ kkı r 11 iz 

M A D D E 13. - Yurt taslar arasında müşterek bir tarihin yarat t ığı kili
ttir ve ülkü birliğine memleket idaresinde halkın menfaatlerini korumak 
mânas ında anlıyoruz. Hükümet ve idare halkla beraber ve halk için ol
malıdır. 

Devletçilik anlayışımız 

M A D D E 17. - Devleteiliği. iktisadi alanda uzun zamandan beri devanı 
eden boşluğu bir an evvel doldurmak, iş hacmini genişleterek yurttaşla
rın geç im ve refah seviyesini yükse l tmek için. Devletin, gerek doğrudan 
doğruya iktisadi faaliyetlere girişmesi, gerekse nizamlara teşvik ve yar
d ım yollar iyle hususi teşebbüs ve sermayenin umumi menfaate en uygun 
şekilde ve süratle gel işmesinde vazife a lması mânasında anlıyoruz. 

7108 



DÖNEMİN <h VSİ YAPISI VE BAŞLICA ETKİNLİKLER 

7109 

Özel teşebbüs ve sermaye faaliyet ve tasarruflarının Devlet tarafından 
nizaınlanması . özel it 1 d • • ıs ınenfaatleriyle genel menfaatin telifi ve ko
runması zaruretinden ileri gelmektedir. 

Bizim Devletçil iğimiz, iktisadi şartlarımızın ve 
ihtiyaçlarımızın çizdiği yoldur 

Dış politikamız 

M A D D E 18. - Dış politikamız, milletlerin hukuk eşitliğine, milletlera
rası siyasî, iktisadî ve kültüre] işbirliğine, kollektif güvene, iyi komşuluk 
münasebet ler i esasına dayanmalıdır . Millî varlığın ancak millî kuvvetle 
korunabileceği kanaatine bağlı kalmakla beraber, milletler birliği gayesi
ni hedef tutacak barı: ; ve açık bir dış siyasetin, memleket i menfaatleri
ne en uygun ve realist yol o lduğuna inanıyoruz. 

İç işlerimiz 

M A D D E 19. - İç işlerimizde, Hükümet i ve teşkilâtını, halkın dışında 
ve üstünde bir varlık değil, sadece halk tarafından â m m e vazife ve hiz
metlerini görmek üzere kurulmuş bir idare cihazı saymak, esaslı bir 
prensibimizdir. İyi bir idarenin gayesi . Devletle bütün muameleye ve mü
nasebetlerinde, yurttaşa tanı bir emniyet verebilmektir . Memurlara veri
len kanuni salâhiyetlerin, idarî otorite temini bahanesiyle, keyfi olarak 
kullanılması temayüllerini önlemeyi vazife edineceğiz. 

İyi bir idare cihazı kurabilmek için. vazifenin icabettirdiği salâhiyetle 
mesul iyet hudutlarını kesin olarak tâyin eylemek şarttır. Bütün salâhi
yetlerin mal id ut ellerde toplanması ve mesuliyetin za'fa uğraması netice
lerini doğuran borükratik zihniyet ve usullerin terki lüzumuna kaniiz. 

Belediye ve İl Genel Meclislerinin geniş yetkilerle teçhizi 

M A D D E 20. - İllerin özel ihtiyaçlarını yer inde görpü karşı lamak ve 
halkın idareye iştirak ettirilmesi prensibini tahakkuk ett irmek maksatla-
riyle kurulmuş olan İl Genel Meclisleriyle Özel İdare ve Belediyeler bütün 
vazifelerinin ifasında, gereken genişlikte yetkilerle teçhiz olunmalıdır . 

İllerde idare âmirlerine ve memurlar ına verilen yetkilerin de genişle
ti lmesini, y ine işlerin verinde görülmesi ve süratle yürütü lmesi bak ımm-
datı, lüzumlu görmekteyiz . 

Uzun vadeli çalışma plânı hazırlanmalıdır 

M A D D E 2 1 . — İl Genel Meclisleri ve Belediyeler; beşer senelik çal ışma 
plânları tanzimine sevkedilmeli ve bu plânlar merkezde mahall î idarelere 
yoi göstermek, vazifesiyle kurulacak bir teknik büronun evvelden tetki-
kına tâbi tutulmalıdır. 
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Şehir şuurları içinde İd kara ve deniz taşıt vasıtalarının ve diğer ticari 
mahiyet te umumî hizmet işletmelerinin, belediyelere devrini tabiî bulu
yoruz. 

Devlet hayatındaki çalışmalar siyasi tesirler dışında kalmalıdır 

M A D D E 22. - Devlet hayatında, bütün idare şubeler imiz için, siyasi 

tesirler dışında ihtisas heyetlerince u m u m î plân ve programlar hazırlan

masını ve bunların usul dairesinde kanunlaşt ır ı lmasını lüzumlu görmek

t e } ! z. 

Devlet Memurlarının durumu üzerindeki görüşler 

M A D D E 23 . - Devlet vazifelerinin günden güne ar tması ve Devlet in 
siyasi ve idari bünyesinde iktisadi karakterin daha belirgin hale gelmesi 
yönündek i gelişme, memur meselesini umumi hayatın çetin bir meselesi 
haline koymuştur. 

Memurlar ın , her şeyden evvle , halka hizmet duygusu taşımaları , va
zife v e mesuliyet hislerine bağlı ve ehliyet ve ihtisas sahibi olmaları şart
tır. Bu hususların sağlanması için bilhassa şu esaslar üzerinde önemle 
durulmasını gerekli buluyoruz : 

a) Memurlar ın ha i ve âtilerinin emniyet a l tma al ınması , aylıkların, 
m e m u r ve emeklileri geçim kaygısından kurtaracak dereceye getir i lmesi . 

b) Memurlar ın tâyin, terfi, cezalandır ı lmaları hususlarının, takdir
den ziyade objektif usullere bağlanması . 

c ) İhtisas ve diploma İrakları mahfuz kalmak şartiyle meslekî kabili
ye t ve ehliyetleri olduğu takdirde tahsil durumları nazara al ınmaksızın 
b i lûmum â m m e hizmetlerinde çalışan vatandaşlara derecelerini tamam
lamak suretiyle yükselme imkânlarının sağlanması . 

ç ) Çocuklar ın okutulmasında memurlara kolaylıklar gösteri lmesinin 
usu Kestirilmesi. 

Memurların terfihi 

M A D D E 24. - Bütçemizin büyük bir kısmını m e m u r ve emekl i aylık
ları teşkil ett iğinden, memurlar ımızın terfihi meselesi , sayıca az ve fakat 
yüksek vasıflı ve verimli memurla iş gö rme prensibinin tatbikına bağlı 
bulunuyor. Bu. idare c ili azının daha rasyonel bir görüşle tanzimini ve 
m e m u r sayısını artırma yönündeki temayüller in kesin olarak önüne ge
çi lmesini zaruri kılmaktadır. 

M A D D E 25. - Â m m e hizmetlerinin ifası sırasında doğrudan doğruya 
veya vasıtalı olarak yapılan her türlü suiistimalleri ehemmiyet le ta-
kibederek süratle intacermeyi vazife biliriz. 
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II. - Hükümet işleri 

Adalet işleri 

Tek yargı cihazı 

M A D D E 26. - Bir memleket te adalet işlerinin görülmesi , millî irade
nin ifadesi olan kanun hükümlerinin yerine getiri lmesi demek olduğun
dan, bu işin, aynı mercie bağlı bir tek yargı cihazı ile yani kaza birliği 
usulüne göre sağlanır.ası lüzumuna inanıyoruz. 

Yargı elemanlarının terfihi 

M A D D E 27. - Yargı işini görmekte olan elemanların, yaşama şartları 
bakımından, uygun bir refah seviyesi içerisinde bulunmaları esastır. Bu 
itibarla, yargıçlarımıza ve mahkemeler imizin memur ve kâtiplerine kolay
ca yaşamalar ın ı sağlayacak imkân ve vasıtalar bulunmalıdır . 

Anayasanın 56 nci maddesinde gösterildiği üzere, özel ödenek kanun

ları yapüarak. kendilerine refah ve güvenlik getirecek çare ve tedbirler 

alınmalıdır. 

K a z a kademeleri 

M A D D E 28. - İlk mahkemelerde tek hâkim sistemi asıldır. İlk mahke
meler le Yargı tay arasında ikinci bir kaza kademesinin kurulmasını . Par
timiz, adalet için yeni bir teminat sayar. 

Adaletin sağlanmasında kolaylık 

M A D D E 29 . - Adaletin sağlanması , ucuz, kolay ve aynı zamanda sü
ratli olmalıdır. Bu gayeleri, zamanımız icaplarına ve memleket imiz in sos
yal ve ekonomik şartlarına uygun olarak gerçekleşt i rmek emel indeyiz . 
Bunun için de . usul kanunlarımızda değişiklikler yapılmalıdır . 

M A D D E 30. - Adalet cihazlarımızı meydana getiren mahkemeler imi
zin derli toplu bir kuruluş sistemine bağlanması lâzımdır. Mahkemeler i 
miz, dereceler, görevler ve yetkiler itibariyle muntazam bir düzene göre 
kurulmalıdır. 

Tevkif ve ceza evlerinin ayrılması 

M A D D E 3 1 . - Suçtan sanık olanlarla suçlu oldukları için ceza çek
mekte olanlar aynı yerde tutulamazlar. Bu sebeple tevkif evlerinin ceza 
evlerinden ayrı kurulması zaruridir. 

Ceza evlerinin, insanlığa yakışır şartlara uygun olarak düzenlenmesi 
icabeder. Sağlık, sosyal ve medeni şartlar bakunından, ceza evlerinin, ce
za çekenleri manen yek e tmemesi ve cemiyete uslanmış, yükse lmiş birer 
vatandaş olarak iade etmesi için, gerekli tedbirler alınmalıdır. 
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Çocuk suçlular ve ıslah evleri 

M A D D E 32. - Çocuk suçluların, özel bir iht imam ve bakım ile yargı
lanmaları için, büyük şehirlerden başlayarak, özel mahkemeler kurul
masını ve cezalarını çekeceklere ayrı ıslah evleri açılmasını, lüzumlu gör
mekteyiz . 

Hakka en kısa yoldan varma imkânları sağlanmalıdır. 

M A D D E 33. - Hakkın fiili olarak yer ine getiri lmesi, mahkemece veri
len kararın çıkması için geçen zamandan çok daha kısa bir zamanda, 
gerçekleşebitmelidir. bunu temin için de, icra usullerinde lüzumsuz sü
rüncemeleri önleme ve hakka en kısa yoldan varma imkânlarını sağla
mak lâzımdır. 

Part imiz, bu inaksalları elde e tmeye elverişli bulunan tekmil kanun 
tedbirlerinin alınmasına çalışacaktır. 

Millî Eği t im işleri 

Millî Eğitim ve öğretim vahdeti 

M A D D E 34. - Maarif s is temimizde, millî eği t im ve öğret im vahdeti 
prensibinin taraftarıyız 

Millî Eğitim ve öğretimin yurt ihtiyacına göre tanzimi 

M A D D E 35. - Umumi ve meslekî eğitim ve öğret im yurt ihtiyaçlarını 
karşı layacak umumi bir plâna göre tanzim edilmeli ve gelecek nesilerin 
yakı ız ilim ve teknik bilgi ile değli. millî ve insanî bütün mânevi kıymet
lerle de teçhizine çalış inalıdır. 

İlk öğretimde seviye birliği 

M A D D E 36. - İlk (iğretim, maar i f s is temimizin temelini teşkil e tmek
tedir. Bütün ilkokul Öğretmenlerinin aynı ruha ve aynı seviyede bilgiye 
sahip olmaları esasının göz önünde tutulmasını, bunlar arasında farklı 
zümreler in teşekkülüne meydan ver i lmemesi bakımından, lüzumlu gör
mekteyiz . 

Orta tahsil kurullarında ıslah ve takviye 

M A D D E 37. - Orta tahsil kurullarını, gerek program ve ta l imatname, 
gerek lâboratuvar ve kütüphane gibi öğret im vasıtaları bakımından. ıslah 
ve takviyeye muhtaç görmekteyiz . 

Yüksek öğret ime basamak olan liselerin, bu maksadı sağlayacak du
ruma getirilmeleri lâzımdır. 

Teknik öğretim kurulları ve ekonomik kalkınmamızdaki rolü 

M A D D E 38. - Muhtelif derecelerdeki teknik öğret im kurullarını yur
dun her tarafına yaymak yönündeki çalışmaları, eği t im ve öğret im ciha-
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zıtmzın ekonomik kal ıunmamızda da vazife alması bakımından, yer inde 
bulmaktayız. Bu çalışmaların iktisadi ihtiyaçlarımızla ayar lanmasını lü
zumlu görüyoruz. 

Yükseköğretim kurullarının takviyesi 

M A D D E 39. - Yüksek öğret im meselesinde keyfiyete önem veri lmesi 
lüzumuna kaniiz. Bin un yüksek öğret im kurullarımızın bu esasa göre 
takviyesini ve Garp'taki benzerleri seviyesine eriştiril meşin i istiyoruz. 

Üniversite muhtariyeti 

Üniversiteler, ilmi ve idarî muhtariyete sahip olmalıdırlar. 

Muhte l i f ilmi şubelerinde çal ışmak üzere, Üniversi te içinde. Araştır
ma Enstitüleri kurulmasını ve memlekete ait araşt ırmalara bilhassa 
önem veri lmesini is t ivanız. 

Her türlü fikir harelileri siyasi ve idari tesirden uzak kalmalıdır 

* M A D D E 40. - İlmin, tekniğin, güzel sanatların süratle gel işmesini 
sağlamak için bütün vasıta ve tedbirlere başvurmak, bu cümleden ola
rak ehliyet ve istidatları teşvik etmek, kütüphaneler, müzeler, tiyatrolar, 
konservatt ıvarlar kurmak, ciddî neşriyata yard ımda bulunmak. Türk di
linin, millî bünyesine uygun olarak, süratle gelişmesi yolundaki ilmî ça
lışmalara yard ım etmek, kısaca, yurdumuzda millî ve insanî kültür sevi
yes inin yükselmesini sağlıyacak her faaliyeti desteklemek, kanaat imizce. 
Devlet in başlıca vazifelerirıdendir. 

Ancak , dilin, ilmin, sanatın ve her türlü fikir faaliyetlerinin siyasî ve 
idarî müdahalelerden uzak" kalmasını. Demokrasinin değişmez bir esası 
olarak kabul ediyoruz 

Öğretmenlere terakki ve tefeyyüz hakkı 

M A D D E 4 1 . - Kabiliyeti ve kudreti müsait olduğu takdirde, bir ilko
kul öğretmeninin , öğıetini derecelerini tamamlıyarak, Üniversite profe
sör lüğüne kadar yükselmesine kanunî imkân sağlanmalıdır . 

Doğu bölgemizde kültür merkezi kurulmalıdır 

M A D D E 42. - Doğu bölgelerinde, her derece ve şubede okulları ve ni
hayet Fakülte ve Ens ' i tuleri ile, bir kültür merkezi yara tmak lüzumuna 
inanıyoruz. 

Sanayi İşleri 

İktisadî sahada özel teşebbüs ve sermayenin mevkii 

M A D D E 43. - İ k t i s a d i hayatta özel teşebbüs ve sermayenin faaliyeti 
esastır. Onun için. hususi teşebbüs ve sermayeye serbestlik ve güvenle 
çal ışmak şartları ve yeni yeni iş sahaları sağlanmalıdır. 
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Faaliyet sahaları iyice hudut lanmak şartiyle, özel teşebbüslerle Dev
let teşebbüslerinin, yekdiğer ine engel o lmadan ve karşılıklı ya rd ım sure-
ti\-le birbirini tamamlayıcı bir ahenk içinde çalışmalarının hem m ü m k ü n 
ve hem de faydalı olduğuna inanıyoruz. 

Devlet iktisadî faal iye tinin hudutları tâyin ve ilân olunmalıdır 

M A D D E 44. - Özel teşebbüs ve sermayenin istikrar ve güvenle çalış
ması balonundan. Devlet iktisadî faaliyetlerinin hudutları kesin olarak 
belirtilmelidir. Bunun için: 

a) Devletin ele alacağı işlerin uzun vadeli umumi bir plâna bağlan
mak suretiyle önceden herkesçe bil inmesi imkânının temini. 

b) Devletin iktisadı hayatı tanzim yolunda alacağı tedbirler ile. Güm
rük. Tekel ve para politikası gibi iktisadî hayatla sıkı sıkıya ilgili konular
da takibedilecek, ana istikametlerin, yine herkesçe bil inmek üzere, önce
den tâyin v e ifadesini lüzumlu görmekteyiz . 

Devlet iktisadî teşebbüslerinin mahiyeti 

M A D D E 45. - Devlerin doğrudan doğruya girişeceği iktisadî teşebbüs
ler şu mahiyet te işler olmalıdır. 

a) Özel teşebbüs ve sermayenin yet ip er işemiyeceği , yahut yeter ve 
yak ın kâr görmediği için gir işemiyeceği , fakat bütün ekonomik faaliyetle
re müess i r olacak ve memleket müdafaasını sağlıyacak mahiyet teki te
şebbüslere gir işmek bilhassa ana sanayii ve büyük enerji santrallerini 
kurmak; bugün olduğu gibi, demiryolu, l iman, su işleri yapmak: büyük 
taşıt vasıtaları inşa etmek ve işletmek. 

b) Milletin, gelecek nesillere de şâmil, daimî menfaatleri bakımından 
Devlet el inde bulunması daha faydalı olan büyük maden ve o rman işlet
meleri kurmak. 

Devlet , girişeceği iktisadî işlerde, kazanç maksadından ziyade, benze
ri özel işletmeleri sa rsmamak kaydiyle, millî ekonominin gel işmesi ve 
halk ihtiyaçlarının karşı lanması gayretlerile hareket eder. 

*c) Devlet işletmeleriyle benzeri özel işletmeler hiçbir suretle birbirin
den farklı muamele ve şartlar altında bulundurulmamalıdır . 

Devlet iktisadi faaliyetlerinin düzenlenmesi 

M A D D E 46. - Devlet, iktisadî faaliyetleri düzenleme yolunda alacağı 
tedbirlerde, iktisadî hürriyeti ortadan kaldıran fiilî inhisarları, millî emek 
ve se rmayenin israfını, umumî menfaate ve içtimai adalete aykırı istis
marları ön lemek gibi maksatlarla hareket eder. 
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Sanayiin teşvik ve himayesi 

M A D D E 47. - Memleket in ham maddesini kullanan, halkın zaruri ih
tiyaçlarını karşılıyan. geniş işçi zümrelerine geçim sahaları sağl ıyan. 
dünya piyasalarına göre de rantabl olan sanayi ile, umumiyet le ziraat sa
nayii ve küçük sanayiden millî ekonomi bakımından h imayeye muhtaç 
görülenler ve halkın, bilhassa kövlümüzün bos zamanlarını kıvmetlendi-
ren el sanatları, Devletçe himaye ve teşvik olunmalıdır. Bu esaslara göre 
tanzim edilecek bir "Sanayi Teşvik Kanunu" projesini Yüksek Mecl ise 
sunmak kararındayız. 

Sanayümizin kuruluş ve işleyişinde, "En iyiye en ucuza mal etmek" 
hedefini da ima göz önünde bulundurmak icabeder. 

Devlet işletmelerinin özel teşebbüslere devri 

* M A D D E 48. - Devlet tarafından kurulan ve program m 45 inci mad
desinde yazılı vasıfları haiz olarak tesis edilmiş bulunan devlet iktisadî 
teşebbüsleri ve işletmelerinin dışında kalan devlet işletmeleri elverişli 
şartlarla özel teşebbüslere devredilmelidir. 

Balıkçılık ticaret ve sanayiinin inkişafı 

* M A D D E 49. - Millî servetimiz olan ve memleket için büyük faydalar 
vâdeden balıkçılığı ve her çeşit balık sanayii ve ticaretinin inkişafını sağ
lamak ele alacağımız ınevzulardandır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde randıman ve ranlabilite 

M A D D E 50. - İktisadî Devlet Teşekküller inde verimlerin geniş ölçüde 
artırı lmasını ve masraflarının mühim nispetlerde azaltı lmasını m ü m k ü n 
görmekteyiz . Bu teşekküllerin i radesmde randıman ve rantabilite hesap 
ve esaslarına ve basiretli bir tüccar gibi hareket prensibine sıkı sıkıya 
bağlanmakla , bu hedefe varılabileceğine inanıyoruz. 

Bu maksatla. İktisadî Devlet Teşekkülleri idare ve murakabesinin , 
daha ileri ve bu müesseselerin özelliklerine, daha uygun bir şekilde tan
zimi ve kanununda değiş ildikler yapı lmasını zarurî görmekteyiz . 

Tekel İşleri 

Tekel fabrikalarının hususî teşebbüs ve sermayeye devri 

* M A D D E 5 1 . - Varidat temini gayesiyle tesis edilerek bizzat Devlet ta
rafından işletilmek suretiyle memleket te iş hacmini daraltan, hayatı pa-
halılaştıran Tekel fabrikalarının elverişli şartlarla hususî teşebbüs ve 
se rmayeye devrine taraftarız. 
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İktisadî idare cihazı ticarî zihniyetle işletilmelidir 

M A D D E 52. - Devletçilik politikasının devlete yüklediği türlü ekono
mik vazifelerin lâyikiyle başarılabilmesini, iktisadî idare cihazının iktisa
dî ve ticarî zihniyet vc esaslara göre işlemesine bağlı görmekteyiz . 

Ticaret İşleri 

Piyasalarda emniyet ve istikrar 

M A D D E 53. - Piyasalarda emniyet ve istikrarın sağlanması şarttır. 
Katî zaruret olmadıkça piyasalara karışılmamalıdır. Bu alanda Devlete 
düşen en önemli vazife, rekabetin ortadan kalkmasını veya dara lmasını 
ön lemeye çalışmak olmalıdır. 

Yaşama standardı tahiileştirllmelidir 

M A D D E 54. - Türlü sebeplerden ileri gelen hayat pahalılığı, yalnız dar 
ve sabit gelirlilere zarar veren bir dert olmakla ka lmamış , bütün istihsal 
maliyetlerini artırmış ve milletlerarası piyasaya uymak zorunda kalan dış 
t icaretimizi güçleştirmiştir. Devletin ilgili cihazları, çalışmalarını bu me
sele üzerinde toplıyarak. iktisadî ve malî hayatın türlü şamalar ında ge
reken tedbirleri almak suretiyle, ya şama standardını tabi i leşt i rmeye ça
lışmalıdır. 

Paramızın kıymeti 

M A D D E 55. - Paramızın kıymetini, serbest piyasa döviz kıymetleriy
le, memleket imiz in iktisadî ve malî durumuna en uygun şekilde, ayarla
mak ve bu esas üzerinde tam bir istikrar sağlamak zarureti karşısında
yız. Bu yolda gereken tedbirler bir an evvel alınmalıdır. 

Tar ım İşleri 

Ziraî kalkınma 

M A D D E 56. - Ziraat, millî gelirin en geniş kaynağını teşkil ettiğine ve 
nüfusumuzun yüzde sekseni ziraatle geçindiğine göre. zirai kalkınmanın 
memleke t kalkınmasının temeli olacağına şüphe yoktur. Bu sebeple , 
Devlet gayretlerinin. "Topraktan bol, iyi ve ucuz mahsul almak" hedefin
de toplanmasını zaruri görmekteyiz . 

Ziraî mahsulâtın değerlendirilmesi ve istihsalin artırılması 

M A D D E 57. - Memleket imizde ziraat, diğer istihsal şubelerine nispet
le, emek ve masrafa en az karşılık getiren iştir. Ziraatte maliyet ve satış 
fiyatları arasındaki faik. asgarî derecededir. Çiftçinin sattığı, satmaldığı 
madde le re nispetle, ucuzdur. Maliyetlerin yüksekliği , mahsullerin dış pi
yasaya arzını da zorlaşt ırmakta ve istihsali baskı altında bulundurmak
tadır. Bu sebeplerle, bir taraftan zirai maliyetlerin yükse lmes inde tesiri 
olan âmillerle mücadele etmek, diğer taraftan, ziraî mahsul ler imizin iç ve 
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dış pazar şartlarını iyileştirme çarelerini aramak yollarıyle, çiftçiyi bu
günkünden daha çok kazanır ve daha fazla istihsal yapar bir hale getir
mek, en esaslı gayelerimizclendir. 

Çiftçinin donanını 

M A D D E 58. - Ziraat imiz. âlet, çift hayvanı, makine ve sair vasıta ba
kımlarından yoksul olduğu gibi. iyi tohum, ilâç ve sair ihtiyaçları da kar
şı lanmış olmaktan tızakur. Çiftçimizin donat ımı işi. ziraî ka lk ınmamız ın 
başlıca konusudur. Bundan başka, çiftçimizi, işine yar ıyacak teknik bil
gi ve teçhiz e tmeye ve istihsal metodlarımızı ıslaha, daha verimli hale ge
t i rmeye mecburuz. Bitt im bu ihtiyaçları memleket ö lçüsünde karşıIrya-
cak tedbirlerin süratle alınmasına çalışacağız. 

Zirai kredinin artırılması 

M A D D E 59. - Zirai kredi, istihsal hacmiyle mütenas ip ve istihsali sü
ratle ar t ı rmada esaslı amil olabilecek miktar ve mahiyet te olmalıdır. Bu 
bakımdan Ziraat Bankasının faaliyeti ve sermayesinin artırı lması mese
lesi üzerinde önemle durulmak lâzımdır. Ayrıca , kooperatif leşt irme yolu 
ile kredi darlığına çareler bulunabileceği kanaatindeyiz. Bunun için. ko
operat i f hareketini hızlandırmaya ve genişletmeye ve bundan başka da. 
yer yer çiftçiye kredi yapacak mahall î bankalar kurulmasına çalışacağız. 

Kooperatif mevzuunun tevsii 

M A D D E 60. - Çiftçimizin, kredi kooperatifleriyle olduğu gibi. istihsal 
ve satış kooperatifleri kurmak ve bunları çoğal tmak yolu ile de takviyesi
ni lüzumlu görmekteyiz . 

Kıt rakl ı kla müca d ele 

M A D D E 6 1 . - Zirai kalkınmamızda büyük ehemmiyet i aşikâr olan ku
raklıkla mücadelenin ve su işlerinin hızlandırı lmasını ve genişlet i lmesini 
çok lüzumlu görüyoruz 

Hayvancılığın ıslahı 

M A D D E 62. - Hayvancıl ık millî gelirde geniş yer tuttuğu gibi, çiftçimi
zin yardımcısı , büyük bir yurttaş kütlesinin başlıca vasıtası ve en esaslı 
besin maddeler imizin kaynağı o lmak itibariyle de, çok önemlidir. Memle
ketimiz, hayvancılük bakımından, geniş imkânlar göstermektedir . 

Hayvan mevcudunu artırmak ve cinslerini ıslah e tmek yolundaki gay

retlerin artırılmasında maddî fedakârlıklardan kaçını lmaması zaruridir. 

Ziraî sanatların teşvik ve himayesi 

M A D D E 63 . - Zirai sanatlara kredi ve rmek ve gel işmeler ine yard ım et
mek 3'önünde Ziraat Bankasının esaslı gayretler sarfetınesine ve öze! te-
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şebbüs ve sermayeyi de bu sahaya çevirmek için her türlü teşvik ve yar
d ımda bulunmasına ihtiyaç görmekteyiz . 

Devletin çiftçilere yardımı 

M A D D E 64 . - Devlet, el indeki mahdut imkânları ziraat işletmeciliği
ne hasretmektense. bundan sonra, bu imkânları çiftçi kütlesinin iyi. bol 
ve ucuz istihsal yapmasına yard ım yolunda kullanmalıdır. Bu maksatla 
her bölgede yeni yeni örnek çiftlikler, fidanlıklar, hayvan ıslah merkezleri , 
t ohum üretme ve araştırma istasyonları kurmak yolunda çalışılmalıdır. 

Basit ziraat aletleri sanayiinin kurulması 

M A D D E 65. - Devlet, ucuz ve her bölgenin tabiat şartlarına uygun 
aletleri ve yedek par* alan çiftçinin ayağına götürmeli ve bu maksatla 
memleke t te çok geniş sarf yeri olan basit ziraat aletleri sanayiinin sürat
le kurulmasını sağlamalıdır. 

Ziraat kalkınmamızın plönlaştırılması 

M A D D E 66. - Zirai kalkınmamızda Devletin ağır ve geniş vazifeleri 
bu lunduğuna inanıyoruz. Bu vazifelerin yapı lması için. meseleyi bütün 
genişliği ile toptan ele almak ve işleri, sarfedilecek emek ve paraya nis
petle verimi en çok ve tesirli millî ekonomi bakımından en geniş olanlar
dan baş lamak üzere, tertiplemek ve plânlaşt ı rmak lâzımdır. 

Bilgi ve sermayenin ziraat sahasına intikali 

M A D D E 67. - Bilgi ve çalışan emek. se rmaye ve teşebbüsün ziraat, sa
hasına dökülmesini , zirai istihsal ve millî gelirin art ır ı lmasında önemli 
bir konu olarak görmekteyiz . Bu maksadın temini için gerekl i tedbirlerin 
a l ınmasına çalışacağız. 

Orman İşleri 

Ormanlarımızın muhafaza ve geliştirilmesi 

M A D D E 68 . - Millî servetimizin büyük ve önemli bir parçasını teşkil 
eden ormanlar ımızın muhafaza ve geliştirilmesi, Devletin da ima büyük 
titizlikle üzerinde duracağı bir konudur. 

Köylüye orman mahsullerinin ucuz ve bol olarak intikali 

M A D D E 69. - Köylünün kereste, odun ve kömür ihtiyacını, zamanın
da ve yeter miktarlarda ve ucuz olarak vermek ve bu işlerde köylünün 
emek ve vasıtalarından da faydalanmak, köylüyü ferahlatacak ve Devlet 
O r m a n İşletmelerinin islerini ve masraflarını hafifletecek tedbirdendir. 

Orman işletmelerinde tasarruf 

M A D D E 70. - Devlet O r m a n İşletınelerinm tevzii masraflariyle istih
sal masrafları fasıllarında müh im nispetlerde tasarruflar yapılabileceği-
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ne inanıyoruz. 

Orman mahsulâtının ucuzlatılması 

M A D D E 71. - Orman mahsulleri fiyatlarındaki yüksekl iğin, u m u m î 
hayat ve ekonomik gel işmemiz üzerindeki tesirleri göz önünde tutularak, 
bu fiyatlarda indirmeler yapı lmasını zarurî v e m ü m k ü n görüyoruz. 

Orman işlerinde özel teşebbüsün yeri 

M A D D E 72. - Ehemmiyet l i tesislerin kurulmasını ve toplu istihsal ya-
p ı lmasmı gerektiren büyük o rman işletmelerinin Devlet el inde bulundu
rulmasını faydalı ve zaruri görmekteyiz . 

Kurulacak önemli tesisleri karşılryacak büyüklükte o lmıyan orman
lar, Devlet in sıkı murakabesi altında, özel teşebbüs eliyle de işleti lebilme-
lidir. 

Maliye İşleri 

Denk bütçe esası 

M A D D E 73. - Samimil ik ve açıklıkla ve çok sıkı bir tasarruf zihniye
tiyle tanzim edilmiş denk bütçe, malî siyasetimizin esasıdır. 

İç emniyet i korumak için sağlam bir idare cihazının işlemesine, dış 
emniyet i korumak için de Millî Savunma ihtiyaçlarını karşı lamaya yeter 
bütün masrafları sağlamak bütçenin başlıca hedefidir. 

Bütçenin âdi masrafları için açık veya kapalı istikraz yoluna gidi lme
meli ve yeni emisyonlardan kaçınılmalıdır. 

İç ve dış istikrazlar 

M A D D E 74. - İstihsalin ve millî gelirin süratle ar tmasını sağl ıyacak 
işlere münhasır kalmak üzere, dahilî istikrazları ve iktisadi istiklâlimize 
uzaktan yakından dokunmıyacak normal şartlarla, uzun vadeli dış istik
razlar yapılmasını , çok faydalı ve lüzumlu görmekteyiz . 

Bütün Devlet iktisadi teşebbüsleri için asıl sermayenin yanında obli-
gasyon ç ıkarmak usulünden de faydalanılmasını, Devlet bütçesinin yü 
künü hafifletmek bakımından, lüzumlu sayarız. 

Vergiler içtimai adalel kaidelerine uygun olmalıdır 

M A D D E 75. - Vergilerin, içtimai adalet kaidelerine uygun ve yurt taş
ların ödeme kabiliyetleriyle mütenasip olmasını ve vergi s is temimizde, 
vasıtalı vergilerden z h a d e vasıtasız vergilere daha geniş yer veri lmesini , 
gerekli buluyoruz. Şahsi takdire dayanan vergi usullerinden, vergi mahi
yeti alan iane ve bağış yollarından kaçınılmasını, vergi borcundan dolayı 
hapis cezasının kaldırılmasını istiyoruz. 
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Vergi sisteminin ıslahı, cibayet usullerinin sadeleştirilmesi 

M A D D E 76. - Vergi sistemimizin ıslahı, c ibayet usullerinin sadeleşti
ri lmesi ve daha emniyetl i ve az masraflı hale getiri lmesi suretiyle, yen i 
vergi ler konulmadan dahi. Devlet gelirinin artırılabileceği kanaat indeyiz. 

Vergi ve resimlerde değişiklik 

M A D D E 77. - Memleket te iş hacmini daraltan, istihsal mahiyet ler ine 
doğrudan doğruya tesir yaparak dış piyasalarla mübadeleyi güçleşt iren 
ve yahu t hayat pahalılığının âmillerinden olan vergi ve resimlerde değiş
t i rmeler ve indirmeler yapı lmasına ve Hayvan Vergisinin birden veya ted
rici surette kaldırılmasına taraftarız. 

Hazine ve halk menfaatleri arasında tesanüd 

M A D D E 78. - Partimiz, maliye işlerinin. Hazine menfaatini halkın 
menfaat inden ayrı ve üstün görmiyen iktisadî ve içtimaî prensipler imize 
uygun bulunan bir anlayışla yürütü lmesi lüzumuna kaanidir. Bu esasın 
gerçekleşt ir i lmesi yönünde, kazai ve idarî müeyyideler konulmasına çalı
şacağız . 

Bayındırlık Ulaşt ırma İşleri 

Ulaştırma ekonomisinde gelişme 

M A D D E 79. - Milli ekonominin gelişmesini geciktiren sebeplerden bi
risi de ulaşt ı rma ekonomimizin yetersizliği ve pahalılığıdır. Ulaşt ırma iş
lerimizi, bu görüşün gerekli kıldığı önemle ele a lmak fikrindeyiz. 

Devlet yolları, köy ve bucak yolları, demiryolları 

M A D D E 80. - Modern yol yap ımı tekniği büyük vasıtalara ve makine
lere ihtiyaç göstermek redir. Köy, bucak yolları dışındaki yapımın merkez
den idaresini, esaslı b i r plân içinde büyük yol şebekeleri kurulmasını za
ruri görüyoruz. Bu bakımdan, kanunlar ımızda değişiklikler yapılmalıdır . 

Özel Kanuna göre köy ve bucak yollarının süratle yapı lmas ı da göz 
önünde tutulmalıdır. 

M A D D E 8 1 . - Demiryoİlanınızın inşasına devam olunmalıdır . Demir-
yol lar ımızı besliyecek karayolları ile, limanlar, depolar ve antrepoların 
birbirini tamamlayıcı surette yapılmalarını , ulaştırma s is temimizin için
de görüyoruz. 

Ulaştırma ucuzluğu 

M A D D E 82 . - Ulaşt ı rmada ucuzluğu sağlamak için her türlü taşıt va
sıtalarının ve yedek parçalarının memlekete getir i lmesinde kolaylık gös
terilmesini, akar yakıt fiyatlarının ucuzlat ı lmasına çal ışmasını zaruri 
bulmaktayız. 
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Ücret ve tarife 

M A D D E 83. - Umumiyet le ulaştırma, depo ve antrepo ücret ve tarife -
lerinin millî ekonomiye uygun olarak tesbiti, "Warrant" usulünün tatbi
ki, gözett iğimiz hedeflerdendir. 

Hava nakliyatı 

M A D D E 84. - İstikual. hava nakliyatındadır. Bu konu üzerinde önem

le duracağız. 

Deniz nakliyatı 

* M A D D E 85. - Devlet Denizyollarının yük ve yolcu nakli inhisarı kal
dırılarak, kabotaj hakkı seyvan bir surette Türk Bayrağma ait olacaktır. 

Türk ticaret mallanın millî vasıtalarımızla dış piyasalara gö türmek 
gayemiz olmalıdır. Dış sularda nakliyat yapan armatörlerin ecnebi şirket
lere rekabet etmesini teinin edecek himaye tedbirleri alınmalıdır. 

Devlet deniz işletmeciliği ile ilgili bütün vasıta, tesis ve teşekkülleri bir 

idare altında toplamayı gerekli bulmaktayız. 

Memleket imiz in ü< tarafı denizle çevrilidir. Coğrafi durumumuz , en
düstri, ticareti ve sporu ile bize en ileri denizci millet olarak yet iş t i rmek 
fırsat ve kabiliyetini vermektedir . Denizciliği Türkün büyük millî ülküsü 
olarak kabul ediyoruz 

Büyük ve küçük sı: işleri 

M A D D E 86. - Çift' imiz, bir taraftan sel ve taşkınların tahripleri, di
ğer taraftan kuraklığın acı neticeleri ile daima karşı karşıyadır. Yurtta su 
meselesi , sağlık bakımından da çok büyük bir ö n e m göstermektedir . Bu 
sebeplerle, su işlerimize, da ima artan bir hızla devanı o lunmasına çalış
mak hedefimizdir. Bu konuda başlanmış işler bitiri lmeden yeniler ine 
baş lamamak halin icabıdır. 

Küçük su işleri üzerinde ayrıca önemle durulmakla bu işlerde halicin 
ve ilgililerin de iştirakini sağlıyacak tedbirler ve müeyyideler aranmalı
dır. 

U m u m i sağlık işleri 

Sağlık işlerimiz 

M A D D E 87. - Nüfusumuzun ve istihsal kudret imizin çoğalması dava
sında büyük bir âmil olan umumî sağlık işlerimiz, artan bir hızla ve plân
la yürü tü lmek ihtiyaç nidadır. 

Bunun için, bütçeden, yeter tahsisat ayrılmasını, sıtma başta o lmak 
üzere millî bünyeyi kemiren bütün hastalıklarla esaslı surette mücadele 
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imkân ve vasıtalarının sağ lanmasmı ve bu maksatla, ilgili bakanbkiar ile 
de iş birliği yapılmasını . Partimiz, memleket in en büyük iht iyaçlarmdan 
sayar. 

Sosyal meseleler 

Sosyal işler 

* M A D D E 88. -

a) İçtimai adalet ve insanî tesanüt prensiplerinin tabiî neticeleri olan 
içtimai sigortalar ve isçinin ve ailesinin maddî ve manevî refahını temin 
edecek bütün iktisadi ve teknik tedbirlerin a l ınmasına taraftarız. 

Memur lar hakkında da bu mahiyette tedbirler düşünülmesini lüzum
lu addediyoruz. 

b) Yurttaşların kemıniyet ve keyfiyet bakımından gel işmesine ait ted
birleri içine alacak geniş bir nüfus siyasetinin tespit ve takibini lüzumlu 
görüyoruz. 

c ) Geliri az olan yurttaşların gıda, g iy im ve iskân şartlarını ıslah et
mek için esaslı tedbirler a lmaya çalışacağız. 

ç ) Part imizi memleket iş gücünün değerlendiri lmesi ve kemmiye t ve 
keyfiyet bakımından yükselmesi çarelerinin düşünülmesi zaruret ine ka-
anidir. 

d ) Cemiyet in yardımına muhtaç hale gelmiş vatandaşlarla öksüz ve 
bakımsız çocuklar h a k k ı n d a h imaye edici tedbirler al ınması lüzumuna 
kaaniiz. 

İşçiye ücretli tatil 

e) İşçiler için ücretli tatiller ve mezuniyet ler sağlanmasının imkânla
rını arryacağız. 

2 - C U M H U R I Y E T H A L K P A R T I S I 

a ) Çok partili yönet ime geçmeden önce tek parti ve devlet partisi nite
l iğinde olan Cumhuriyet Halk Partisi 'nin kuruluşu ve gelişimi için Türk 
Par lamento Tarihi II. Donem, II. Ciltte bilgi verilmiştir. 

A) IX. DÖNEM Y A S A M A YILLARINA GÖRE PARTİNİN İDARE HEYETLERİ 

Y A S A M A YILI 

F 

Fevkalâde toplantı başında Partinin üye adedi 69 iken, 1 üyenin se
çim mazbatasının reddi! 1). 1 üyenin de(2) istifası ile Partinin üye adedi 
67 olmuştur. 
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çim mazbatasının reddi! 1). 1 üyenin de(2) istifası ile Partinin üye adedi 
67 olmuştur. 
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Parti Grubu İdare Heyeti 

G r u p Başkanı Malatya Mebusu İsmet İnönü 
G r u p Başkanvekili Erzincan Mebusu Şemsettin Günaltay 
G r u p Başkanvekili Trabzon Mebusu F. Ahmed Barutçu 
Kâtip Mardin M e b u s u Kâmil Boran 
Kâtip Sinob Mebusu Server Somuncuoglu 

Veznedar Van Mebusu Ferid Melen 
Üye Bingöl Mebusu F. Fikri Düşünsel 
Üye Sinob Mebusu Cevdet Kerim İncedayı 
Üye Tokad Mebusu Zihni Betil 
Üye Trabzon Mebusu C. Reşit Eyüboğlu 
Üye Trabzon Mebusu Hamdi Orhon 
Üye Yozgad Mebusu Avni Doğan 

Y A S A M A YILI 

- I -

Yasama yılı başında partinin üye adedi 67 iken, ara seçimler inde 2 

üyenin seçi lmesi(3) . 4 üyenin partiden istifası(4), 1 üyenin Seç im Tuta

nağının reddi(5) . 4 üyenin ö lümü ile (6) üye adedi 60 oldu. 

Parti Grubu İdare Heyeti 

Başkan Malatya Mebusu ismet İnönü 

Başkanvekili Trabzon Mebusu F. Ahmet Barutçu 

Başkanvekili Yozgad Mebusu Avni Doğan 

Kâtip Mardin Mebusu M. Kâmil Boran 

Kâtip Trabzon Mebusu Hamdi Orhon 
Veznedar Trabzon Mebusu Mehmet Tevfik Koral 

Üye Erzincan Mebusu Ziya Soylu 

Üye Kars M e b u s u A b b a s Çetin 

Üye Malatya Mebusu Mehmet Kartal 

Üye Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu 

Üye Sinob Mebusu C. Kerim İncedayı 

(1) Sebati Ataman (Zonguldak) 

(2) Hüseyin Doğan (Malatya) 

(3) Muhtar Acar (Sinop). R. Şemsettin Sirer (Sivas) 

(4) F. Fikri Düşünsel (Bingöl). Selâhattin İnan (Bitlis). Tezer Taşkıran (Kars) ve M. 

Reşit Tarakçıoğlu (Trabzon) 

(5) Tahsin Coşkan (Kastamonu) 

(6) Muhtar Ertan (Bitlis). Şefik Tugay (Malatya), C. Kerim İncedayı (Sinob) ve Tev

fik Koral (Trabzon) 
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Y A S A M A YILI 

- II -

Partinin ikinci yasama yık başında üye adedi 60 iken, 7 üyenin par

tiden istifası İle (7) partinin üye sayısı 53 oldu. 

Parti Grubu İdare He\^efi 

G r u p Başkam Malatya M e b u s u İsmet İnönü 

Baskanvekili Trabzon Mebusu Faik Alımed Barutçu 

Başkanvekili Yozgad Mebusu Avni Doğan 

Kâtip Erzincan Mebusu Ziya Soylu 

Kâtip Malatya Mebusu Mehmet Kartal 

Muhas ip Trabzon M e b u s u Cahid Zamangi l 

Üye Hatay Mebusu Abdürrahmaı ı Melek 

Üye Kars Mebusu A b b a s Çetin 

Üye Mardin Mebusu Mehmet Kamil Boran 

Üye Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu 

Üye Sivas Mebusu R. Şemsettin Sirer 

Üye Trabzon Mebusu Hamdi Orhon 

Y A S A M A YILI 

- III -

P a r t i n i n ü ç ü n c ü y a s a m a yılı b a ş m d a üye a d e d i 53 iken. 1 ü y e n i n öl; 

(8) ile 52 o l d u . 

Parti Grubu İdare Heyeti 

G r u p Başkanı Malatya Mebusu İsmet İnönü 

Başkanvekili Trabzon Mebusu Faik Ahraed Barutçu 

Başkanvekili Yozgad Mebusu Avni Doğan 

Kâtip Malatya Mebusu Mehmet Kartal 
Kâtip Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu 

Muhas ip Erzincan Mebusu Ziya Soylu 

Üye Erzincan Mebusu Cemal Gönenç 

Üye Hatay Mebusu Abdiirrahnıan Melek 

Üye Kars Mebusu Sırrı Atalay 

Üye Malatya Mebusu Mehmet Sadık Eti 

Üye Ordu Mebusu Naşit Fırat 

Üye Trabzon M e b u s u Hamdi Orhon 

(7) Selim Seven (Hakkâri!. Abdullah Çilli (Hatay). Lâtif Aküzüm (Kars). Abbas Çetin 
(Kars). Veyis Koçulu (Kars). Yusuf Ziya Ortaç (Ordu) ve Hasan Oral (Urfa). 

(8) R. Şemsettin Sirer (Sırası 
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G r u p Reisi Malatya Mebusu ismet inönü 

Reisvekili Trabzon Mebusu Faik Ahıned Barutçu 

Reisvekili Yozgad Mebusu Avni Doğan 

Kâtip Malatya Mebusu Mehmet Kartal 

Kâtip Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu 

Muhas ip Erzincan Mebusu Ziya Soylu 

A z a Erzincan Mebusu Cemal Gönenç 

Âza Malatya Mebusu Mehmet Sadık Eti 

Âza Ordu Mebusu Naşit Fırat 

Âza Sinob Mebusu Servet- Somuncuoğlı ı 
Âza Trabzon Mebusu Naci Altuğ 

Âza Trabzon Mebusu Hamdi Orlıon 

B ) C.H.P. T Ü Z Ü Ğ E El 

Esaslar 

M A D D E 1. - Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyetçi , Mill iyetçi . Halk
çı, Devletçi . Lâik ve Devi imci siyasî bir dernektir. Kurucusu ve ebedî Baş
kanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Merkezi Ankara 'dadır . 

M A D D E 2. - Cumhuriyet Halk Partisinin amacı . Cumhur iye t kanun
ları dairesinde çalışına kariyle, umdelerini millete ben imse tmek ve progra
mını beğendirmek, milletin emanet ettiği vazifeleri görmek suretiyle 
memleke t ve miDetin selamet ve refahına hizmettir. 

Birinci Bölüm 

Üyeler 

M A D D E 3. - Cumhuriyet Halk Partisine: 

a) Derneklere girebilecek kanunî yaşta olan; 

b) Ağır hapis veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suç yüzünden hapis ce
zasiyle hüküm giymemiş bulunan veya kısıtlı ofmıyan; 

(*) IX. Kurultayda onaylanmış. X. ve XI. kurultaylarda kimi maddeleri değiştirilmiş
tir. (K.Ö.) 
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Dördüncü yasama yılı başında partinin üye adedi 52 olup. bu yasa

ma yı l ında değişiklik olmamıştır. 

Parti Grubu İdare Heyeti 
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c) Kurtuluş Savaşına aykırı amaçlar güden kuruluşlara g i rmemiş bu

lunan; 

d ) Partinin umdelerini ve programını benimsiyen; 

kadın erkek her vatandaş üye olabilir. 

M A D D E 4. - Partiye üye o lmak istiyen vatandaştan, Partinin umdele
rini v e programını ve tüzüğünü kabul ettiğine ve onların hükümler ine 
uyacağına dair yazılı bir taahhüt alınır. Vatandaş üyelik haklarını dürüst 
kul lanacağma ve payına düşen bütün vazifeleri yer ine getireceğine dair 
şeref sözü verir. 

Durumu, kanun ve tüzük hükümler ine göre uygun gören ocak. üye 
o lmak istiyen vatandaşı partiye kaydeder. 

İsteğin reddi veya bir ay içinde karar a l ınmaması halinde, Part iye üye 
o lmak istiyenler, sırasiyle, üst kurullara başvurabilirler. İl İdare Kurulu
nun kararı kesindir. 

M A D D E 5. - Bir partilinin üyelik için, kanun ve tüzük hükümler ine 
göre, gereken vasıfları haiz olmadığı veya bunu sonradan kaybett iği an
laşılınca savunması alınır. Savunma menfi bir sonuç verir veya savunma 
talebine bir ay içinde cevap al ınmazsa İl İdare Kurulunun teklifi ve Mer
kez İdare Kurulunun kararıyle o partilinin adı silinir. 

Kayd ı silinenler, veri len karara karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay 
içinde Yüksek Haysiyet Divanına itirazda bulunabilirler. 

M A D D E 6. - Partiden ayrıldığını yazı ile bildiren partilinin kaydı sili
nir. 

M A D D E 7. - Her partili devamlı olarak oturduğu ve kayıtlı bulundu
ğu veya kaydını yaptırdığı 3'erin parti teşkilâtına mensuptur. 

M A D D E 8. - Parti üyeleri : 

a) Kanuna göre ve takdir ettikleri miktarda partiye aidat verirler. 

b) Seçimlerde parti adaylarma oy ve rmeye mecburdur lar ve onların 
kazanmalar ını temin için çal ışmakla vazifelidirler. 

c ) Partinin umdelerini ve programını ve hizmetlerini her vesile ve fır
sattan faydalanarak vatandaşlara duyurup anlatmaya çalışırlar. 

d ) Memleke t meseleleri, mahall i â m m e işleri ve bu konulardaki parti 
çal ışmalariyle ilgilenip bu husustaki düşünüş v e görüşlerinden parti ku
rullarının ve partililerin faydalanmalarını sağlarlar. 

e ) Üyesi olduğu parti kurullarının toplantılarına ve çal ışmalar ına ka
tılırlar. 
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fj Partide veya partinin kazandığı â m m e hizmetler inde üzerlerine al
dıkları vazifeleri lâyıkiyle ifa e tmekle, ayrılırken hizmetin icabettirdiği de
vir muameles in i noksansız yapmakla ve katî bir zaruret o lmadıkça çekil-
memek le mükelleftirler. 

g) Parti üyeliğini, parti vazifelerini partinin kendi ler ine temin ettiği 
her türlü hizmetleri ne kendileri ve ne de başkaları için hususî menfaat 
vasıtası yapamazlar . 

İkinci Bölüm 

Parti Teşkilâtı 

M A D D E 9. - Parti teşkilâtı iller ve merkez teşki lâ tmdan terekkübeder. 

A ) İller teşkilâtı : 

a ) Ocak, bucak, ilçe ve il kongreleri ile idare kurulları; 

b) İl Haysiyet Divanı . 

B - Merkez teşkilâu : 

a) Kurultay; 

b) Parti Meclisi: 

c ) Genel Başkan; 

d ) Genel Sekreter ve Merkez İdare Kurulu; 

e ) Yüksek Haysiyet Divanı. 

A ) İller Teşkilâtı -. 

M A D D E 10. - Parıi teşkilâtının temeli ve ilk kademesi Ocaktır. Bun
dan sonra sırasiyle. Bucak. İlçe ve İl Parti kademeler i gelir. 

Lüzumu halinde i l elerde, uygun görülen yerlerde itibarî bucak ve iti
barî ilçe kademeler i kurulabilir. İtibarî bucak kademesi kurulabi lmesi 
için İlçe İdare Kurulunun teklifi ve İl İdare Kurulu kararı; itibari ilçe ku
rulması için de İl İdare Kurulunun teklifi ve Merkez İdare Kurulu kararı 
lâzımdır. 

Ocaklar bucaklara ve bucak olmıyan yerlerde ilçelerde; bucaklar ilçe
lere; ilçeler illere ve iller Merkez İdare Kuruluna bağlıdırlar. 

İlçe İdare Kurulu ile itibari İlçe İdare Kurulu, yöne tmel ik hükümleri
ne ve buna dair gösterilen genelgelere göre işbirliği yaparlar . 

M A D D E 1 1 . - ilçe idare Kurulu, uygun gördüğü her köyde ocak ku
rabilir. Parti ocağı bı ıhmıı ı ıyan köylerdeki partililer bucakla, bucak yok
sa ilçe ile teması bir temsilci ile sağlarlar. 
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Şehir ve kasaba içindeki her mahal lede bir ocak kurulur. Ayn ı mahal
lede ikinci bir ocak kurulabilmesi, partili sayısının 500'ü geçmesine bağ
lıdır. 

Yeni kurulan ocakların, kongrelerine kadar, Geçici İdare Kurulları 
bucağın teklifi ile ilçe bucak yoksa doğrudan doğruya İlçe İdare Kurul
larınca teşkil edilir. 

Kongreler 

M A D D E 12. - Kongreler : 

a ) Ocaldarda. ocağa mensup partililerden; 

b) Bucaklarda, ocak baş kanları ile kongreler ince ocakların her 50'ye 
kadar üyesi için iki, 50'den fazla her 50 üyesi için seçilecek birer delege
den; 

c) İ lçelerde, bucak ve ocak başkanları ile (Bucak kongreler ince veya 
bucak teşkilâtı o lmrya ı ıver le rde ocak kongreler ince) Ocakların 100'e ka
darla üyesi için seçilecek^ bir, ondan fazla her 100 üye için seçi lecek bi
rer delegeden; 

d) İllerde, ilçe ve bucak başkanları ile her 500 üye için ilçe kongrele
rince seçilecek birer delegeden, 

terekkübeder. 

Bucak, ilçe ve il delegelerinin süreleri, kendilerini seçen kongrenin 
gelecek yı l toplantısına kadardır. 

M A D D E 13. - Kongrelerde memleket meseleleri , mahall î â m m e işleri 
ile parti çalışmaları hakkında görüşmeler yapıl ır ve kararlar ahııır. 

Her kongre adını taşıdığı kademenin üst karar merci i ve denet leme 
organıdır. 

Kongreler in üst kademeleri i lgilendiren istekleri ile â m m e işlerine Ta
allûk eden dilekleri yeni idare kurulunca ilgili mercilere ulaştırılır. 

Kongreler yıllık toplantılarında admı taşıdığı kademe ile alt kademe
lerin çalışmalarını ve malî durumlarını inceliyerek kararlar alır. 

Kongreler İdare Kurulu ve delege seçimi yaparlar. Yeni İdare Kurulu
na çal ışma yıl ı için direki iller verirler. 

M A D D E 1 4. - Ocak. bucak, ilçe ve il kongreleri , yı lda bir defa her ilin 
iklim şar t larma göre il idare kurulu tarafından tesbit edilecek tarihlerde 
v e yıl ı içinde toplanır. 

Kongreler , üyelerden beşte birinin isteği veya il idare kurulunun veya 
merkez idare kurulunun kararı ile olağanüstü de toplanırlar. 
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Kongreler in toplantı yeri ve tarihi ve gündemi idare kurulunca en geç 
bir hafta önce üyelere bildirilir. 

Olağanüstü kongrelerde vazife başında olan idare kurulu iskat ve ye 

rine yenis i seçilemez. 

M A D D E 15. - Kongreler, ocak kongresinde üye sayısının üçte biri. di
ğerlerinde delege savısın uı en az varışından bir fazlasının mevcudu ile 
açılır. Nisap elde edi lemezse ve o gün nisap hâsıl o lmazsa toplantı, mü
teakip yed i gün içindi en münasip bir güne bnakılır. Ve o gün bulunan 
delegelerle yetinilir. 

Her kongre kendi idare kurulu başkanı tarafından açılır ve kongre 
kendine hemen delegeler arasından bir başkan, bir ikinci başkan ve lü
zumu kadar kâtip seçtikten sonra gündemindeki konuları görüşmeye 
başlar. 

Kongre , gündemin- 1 ilâveler yapabileceği gibi kendi kademesinin ve 
üst kademe idare kurulları ile Merkez İdare Kurulunun istediği konuları 
da görüşür. 

Üst kongre için tesbit edilen tarihe kadar kongresini yapmıyan alt ka
deme, üst kademe kongresine katılmaz. 

Yıllık kongreler, gündemindeki konuları görüştükten, idare kurulu 
başkanı ile üyeleri, delege ve denetçinin seçimini yapt ıktan sonra baş
kanlık divanınca kapanır. 

İdare kurulları 

M A D D E 16. - İdare kurulları, ocak ve bucaklarda 3-7: ilçelerde 5-9; 
illerde 7-11 üyeden terekkiibeder. 

İdare kurullarının suresi kongrelerince yenilerinin seçi lmesine kadar 
d e v a m eder. Seçimden sonra eski idare kurulu işini hemen yen i kurula 
devreder ve yeni kuru! vazifeye başlar. 

İdare Kurulu başkanlıklarında boşalma halinde, gelecek mûtat kong
reye kadar, yenisi iclaıe kurulunca seçilir. 

Ana , baba, büyük baba. büyük anne, çocukları ve torunları ile kar
deşler, karı-koca ve bu derecedeki sihri hısımlar aynı idare kurulunda ve 
bir k imse aynı z a m a n l a iki idare kurulunda üye olamaz. 

İdare kurullarının razijeleri 

M A D D E 17. - İdare kurulları: 

a) Tüzük hükümlerine, kongrelerinin kararlarına ve üst kademeler in 
verdiği talimata uygun olarak çalışmalarını tanzim ederler ve alt kademe
lerin çalışmalarını sağlarlar. 
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b) Bölgelerdeki meslekî teşekküllerle mahall î â m m e müesseseler inde 
seçimle vazife almış bulunan partililerle iş birliği yaparak onların başarı
larını sağlamaya çakşırlar. 

c ) Seçimlerde partinin kazanmasına çalışırlar ve partiye düşen kanu
nî görevleri y e r m e getirirler. 

d ) Parti aidatını toplarlar, partiye gelir temin ederler. 

M A D D E 18. - İdare Kurulları, seç imden sonra Başkanm başkanlığın
da toplanarak içlerinden gizli oyla bir sekreter ve bir sayman seçerler. 

İdare Kurulları , aşağıdaki esasları da göz önünde bulundurarak üye
leri arasında iş bölümü yaparlar: 

a) Başkan, bulunduğu kademe çevresinde, partinin temsilcisidir. Bu 
sıfatla kademesi adına parti teşkilâtı ile, resmî makamlar la ve üçüncü 
şahıslarla haberlesin temaslar yapar. Parti çahşmalariyle â m m e işlerini 
takibederek gereken Tedbir ve teşebbüslerin al ınmasına âmil olur. 

b) Sekreter, partinin yazı işlerini idare eder. Al t kademeler in çalışma
larını takibeder ve gereken hususlara ilgililerin dikkatini çeker. Kademe 
çevres inde propaganda işlerini düzenler, üye sayısının ve parti taraftar
larının çoğa lmasma çalışır. Başkan bulunmadığı zaman ona vekillik eder. 

c) Sayman , kendi kademesinin malî işlerini yürütür, alt kademeler in-
kini denetler. 

M A D D E 19. - İdare Kurullarının kararları çoğunlukla alınır. Özürsüz 
üst üste üç toplantıya gelmiyen üye İdare Kurulu karariyle vazifesinden 
affedilir. Vazifesinden affedilen üye üst kurula ve onun kararı a leyhine de 
Haysiyet Divanına bas\ı ı rabilir. 

Üst İdare Kurulu, vazifesini yapmıyaı ı alt kademe İdare Kurulunun 
evvelâ dikkatini çeker. Buna rağmen vazifesini yapmamakta d e v a m eden 
Kurulu hizmetten affederek yer ine geçici İdare Kurulu teşkil eder ve en 
geç üç ay içinde de o kademe kongrenin toplantıya çağrı lmasını sağlar. 

Vazifesinden affedilen Ocak ve Bucak İdare Kurulu üyeleri II İdare 
Kuruluna , İlçe ve İl İdare Kurulu üyeleri de Merkez İdare Kuruluna bir 
ay içinde itirazda bulunabilirler. İtiraz mercilerinin kararları kesindir. 

Kurultay 

M A D D E 20. - Kurultay : 

a) Genel Başkandan. 

b) Genel Sekreter ile Parti Meclisi üyelerinden, 

c) İl İdare Kurulu Başkanlarından, 
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d) İl kongrelerinin. Seçim Kanunu gereğince, o ile müret tep milletve

kili sayısının iki misli olarak seçeceği delegelerden, 

e) Partili milletveki ilerinden, 

terekkübeder. 

Partili eski Genel Başkan. Genel Başkan Vekilleri. Genel Sekreter ile 

Meclis Grubu Başkam eklileri , eski Başbakan ve Bakanlar Kurultayın 

fahri üyesidirler. 

M A D D E 2 1 . - Kurultay Partinin en yüksek merciidir. Kurultay. Parti 
amacı ve kanun, tüzük hükümleri dairesinde bütün memleke t meselele
rini ve parti işlerini görüşür; gereken kararları alır. 

Bütün partililer Kurul tay kararlarına uyarlar. 

Kurul tay kararları ilgililere yazı veya ilân yolu ile duyurulur. 

M A D D E 22 . - Kurultay her yıl Nisan ile Haziran ayları arasında ve en 

geç Haziran ayı içinde Parti Meclisince kararlaştırılan zamanda ve yerde 

toplanır. Parti Meclisinin kararı veya Kurultay üyelerinden beşte birinin 

isteği üzerine Genel Başkan Kurultayı olağanüstü toplantıya hemen ça

ğ ı rmaya mecburdur. 

Genel Başkan da Kurultayı olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

Toplant ı zamanı ve yeri ile gündemin, mûtat toplantı larda bir ay ön

ce, olağanüstü toplantılarda en az on gün evvel ilgililere bildiri lmesi lâ

zımdır. 

M A D D E 23 . - Kurultay Genel Başkan tarafından açılır. Kurul tay ken
dine toplantı süresi için bir Başkan, iki Başkanvekil i ve altı kâtip seçer 
ve gündemindek i işleri görüşür. 

Yıl l ık kurul taym gündemi Parti Meclisi tarafından hazırlanır. Günde
me mevcut üyelerden en az y i rmide birinin teklifi ile diğer konular da alı
nabilir. 

Yıll ık Kurultaya, ila Kurultay arasmdaki sürede yapı lan parti çalış
malar ına ve partinin mali durumuna dair raporlar sunulur. 

Olağanüstü toplantı gündemi, istiyenler tarafından tespit edilir. 

Parti Meclisi 

M A D D E 24. - Parti Meclisi : 

a) Genel Başkan, 

b) Genel Sekreter. 

c ) Kurul tayca seçilen 30 üyeden teşekkül eder. 
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M A D D E 25. - Parti Meclisi, Partinin umumî poli t ikasmı tâyin eder. 
Parti işlerinin yürütülmesinde karar organıdır. Genel Sekreteri ve Merkez 
İdare Kurulunu deneı ler. 

İki Kurul tay arası parti işlerinin yürütülmesinde ve idare uzuvlarının 
denet lenmesinde Kurultay yetkilerini haizdir. Ancak . Genel Sekreter in 
denet lenmesi mevzuunda nihai karar a lmak yetkisi Kurul taya aittir. 
Mecl is , bu sebeple, lüzum gördüğü takdirde Kurultayın toplantıya çağrıl
masına karar verebili ı . 

Merkez İdare Kurulu üyelerinin denet lenmesi mevzuunda . Meclis 
müret tep adedinin üçte iki çoğunluğu ile karar verir. 

İdare uzuvlarının denet lenmesine mütaall ik kararlarda ilgililer oya 

katı lmaz. 

Parti Meclisi , Merkez İdare Kurulununun hazırladığı bütçeyi ve yönet
melikleri tetkik ve tasdik eder. 

Parti Meclisi , Kurultaya siyasi olaylar ve parti çal ışmaları hakkında 
rapor sunar. 

Parti Meclis i üyeliği, partinin diğer fiilî vazifeleriyle bir leşmez. 

Parti Meclis ine. Genel Başkan başkanlık eder. Genel Başkanın bu
lunmadığı toplantılarda Parti Meclisi o toplantı için üyelerden birini baş
kan seçer. 

M A D D E 26. - Parti Meclisi , en az iki ayda bir toplanır. Her toplantı
da gelecek toplantının gününü tâyin eder. 

Genel Başkan lüzum gördüğü zaman Meclisi toplantıya çağırabilir. 

Parti Meclisinin gündemini Genel Başkan tespit eder. Merkez İdare 
Kurulu ile Meclisin en az beş üyesinin görüşülmesini istediği konular 
gündeme alınır. 

M A D D E 27. - Pani Meclisi , üyeleri arasında inhilâl vukubulursa . bu 
üyeliklere partililer arasından yenisini seçer. 

Genel Başkan 

M A D D E 28. - Pan i Genel Başkanı Kurul tay tarafından gizli oyla ve 
tam üyesinin saltçokluğu ile seçilir. 

Boşa lma halinde, yenisi seçi lmek üzere. Kurultay Merkez İdare Kuru
lu tarafından hemen toplantıya çağırılır. 

M A D D E 29. - Partiyi Genel Başkan temsil eder. Genel Başkan, hay
siyet divanları dışında kalan bütün parti teşkilâtının tabiî başkanıdır. 
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M A D D E 30. - Genel Başkan, iç ve dış politika konularını ve müşterek 
çal ışmaları i lgilendiren meseleleri görüşmek üzere: Merkez İdare Kurulu 
ile Parti Meclis Grubu başkanvekillerini veya Parti Meclisi ile Parti Mec
lis Grubu idare kurulunu bir arada toplıyabilir. 

M A D D E 3 1 . - Genel Sekreter, Kurul tay tarafından gizli oyla seçilir. 

Vazifesi, yenis i seçil inceye kadar devam eder. 

Genel Sekreterliğin boşalması halinde, mûtat Kurultaya kadar, yeni

si Parti Meclisince seçilir. 

M A D D E 32. - Merkez İdare Kurulu, Parti Meclisi üyeleri arasından 

seçi lmiş 7 üyeden teşekkül eder. Bunlardan ikisi yardımcı olarak Genel 

Sekreter tarafından Parti Meclisi üyeleri arasından ayrılır. Beşi Meclis ta

rafından seçilir. 

Genel Sekreter Merkez İdare Kurulunun Başkanıdır. 

M A D D E 33. - Merkez İdare Kurulu, ilk toplantısında aralarından bi
rini saymanlığa seçer ve üyeleri arasında iş bölümü yapar. 

Genel Sekreter yardımcı lar ından biri idare, diğeri propaganda işleri

ne bakar. 

M A D D E 34. - Genel Sekreter. Merkez İdare Kuruluna ait vazifelerin 

yer ine getiri lmesini sağlar. 

Genel Sekreterlik Parti teşkilâtının müracaat ve haber leşme yeridir. 
Partiyi mahkemelerde . Devlet daire ve müesseseler inde ve üçüncü şahıs
larla hukukî muamele ve münasebet lerde Genel Sekreter temsil eder. Bu 
temsil yetkisini Genel Sekreterin idarî yardımcıs ı da haizdir. 

Genel Sekreter bulunmadığı zamanlarda Merkez idare Kuruluna İda
rî Yarduncı Başkanlık eder. 

Sayman. Merkez teşkilâtının malî işlerini yürütür ve iller teşkilâtının 
malî işlerini denetler. 

M A D D E 35. - Merkez İdare Kurulu, tüzük hükümler ine göre. Partiyi 

teşkilât landırmak: teşkilâtı gelişt irmek ve denet lemek; Kurul tay ve Parti 

Meclisi kararlarını yerine getirmek; Parti umdeler ini ve programını yay

m a k ve millete benimsetmek ve bunları temin için gereken bütün tedbir

leri a lmakla görevlidir 

Merkez İdare Kurulu, müteakip toplantı günlerini her toplantısında 
tespit eder. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya iştirak etmiyenlerin 
üyel ik hakkı sakıt oku. 
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Merkez İdare Kurulu: Parti çalışmaları, siyasi olaylar hakkında Parti 
Mecl is ine izahat verir. Kurultaya sunulacak parti meclisi raporunun ta
sal ıs ını hazırlar. 

Parti Meclis ince tasdik edilen bütçeyi tatbik eder. gereken işler için 
hazırladığı yönetmelikleri Parti Meclisinin tasdikma sunar. 

Yardımcı Teşkilât 

M A D D E 36. - Parti idare Kurulları kendil iklerinden veya üst İdare 
Kurullarının isteği veya kongrelerinin karar lan ile danışma kurulları, 
belli konular için devamlı veya geçici ihtisas komisyonlar ı teşkil ederler. 

İller teşkilâtında Parti Meclis ince hazırlanan Yönetmel ik hükümler ine 
göre, gençl ik kolları ve partili kadın üyelerden mürekkep kadın kolları 
kurulabilir. 

Teşkilâta ait müşterek esaslar 

M A D D E 37. - Kurultay ve kongreler için seçilen delegelere Kongre 
Başkanl ık Divanlarında bir belge verilir. 

Kongreler le Kurultay delege ve üyelerinin sıfatlarına yönelt i len itiraz
lar ad çekme suretiyle seçilen 3-5 kişilik bir komisyonda incelenir ve ha
zırlanan rapor üzerine umumi heyet kesin karara varır. 

M A D D E 38. - Kurultay v e kongre oturumları açıktır. Çoğunluk kara
rı ile gizli de olabilir. 

Oturumlar için tutanak özeti yapılır. Kararlar ve seçim sonuçları bu 
özetlere yazılır. Tutanak özetleri, ilgili kurultayın ve kongrelerin tasvibin
den sonra Başkanlık Divanınca imzalanır ve idare kurulları tarafından 
saklanır. 

M A D D E 39. - Kurul tayda malî işlerle parti umdeler ine ve programına 
ve tüzüğüne dair hususlar ve muhtel i f parti işlerinde belli bir durum 
al ınmasını gerektiren konular ayrıca bir komisyondan geçiri ldikten son
ra görüşülür. 

Kongre lerde malî işlerle parti programında ve tüzüğünde yapı lması 
istenilen değişiklik talepleri bir komisyondan geçirilir. Ocak ve bucak' 
kongreler inde bu kouıisyonlarm kurulması ve diğer konular ın bütün 
kongrelerde komisyonlardan geçirilip geçir i lmemesi kongre kararına bağ
lıdır. 

M A D D E 40. - Karar, aksine hüküm bulunmıyan hallerde, toplantıda 
hazır bulunanların çokluğu ile almır. Oylar eşit ise başkanın bulunduğu 
taraf tercih edilir. 

M A D D E 4 1 . - Seçimler gizli oyla yapılır. 
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Seçimlerde oy s ıra siyle en çok oy alanlar asil. ondan sonra gelenler 
yedek sayılır. Eşitlik halinde ad çekilir. 

Kurul tay ve kongreler, başkanlık divanlarını ve komisyonlar ını çok
lukla aksine karar vermezlerse açık oyla seçerler. 

M A D D E 42. - Boş kalan üyeliklere yedekler oy sırasiyle çağırılır. Oy
lar eşitse ad çekilir. 

M A D D E 43. - Kurultayın tabiî üyeleri, parti meclisi üyeleri, ilgili ka
deme ile üst kademeler indeki vazifeliler, partili profesörler ve mahall in
deki partili gazete başyazarları kongrelerde hazır bulunabil ir ve söz söy-
liyebilirler. 

Parti haysiyet divanları 

M A D D E 44. - Parıiler ve parti vazifelilerine uygulanacak disiplin ce
zalarını kesin karara bağlamak üzere her ilde 5 üyeli haysiyet divanı ve 
merkezde 9 üyeli Yüksek Haysiyet Divanı bulunur. 

İl haysiyet divanı il kongresi. Yüksek Haysiyet Divanı Kurultay tara
fından gelecek yıl toplantısına kadarki süre için seçilirler. 

Haysiyet Divanı üyeleri idare kurullarında vazife alamazlar. 

M A D D E 45. - Haysiyet Divanına verilen bir partili haysiyet divanı 
üyeler inden yalnız birisi içüı ret talebinde bulunabilir. Bu takdirde ye
deklerden en çok oy alan üye sırf bu mesele için divana iltihak eder. 

Haysiyet divanının fiili sebeplerden dolayı toplanamaması halinde di
van, yedeklerden teşekkül eder. 

M A D D E 46. - : 

a) Haysiyet divanımn yetkileri ile partililerin bu divanlara hangi müd
det ve şartlarla başvurabilecekleri; 

b) İnceleme, s a v u n u l a n ı n ve bildirimlerin ne yolda yapılacağı; 

c ) Anlaşmazl ığ ın incelenmesine ve karara bağlanmasına dair husus
lar. 

Tüzük hükümleri gozonünde tutularak Yüksek Haysiyet Divanınca 
hazır lanan Yönetmel ikle düzenlenir. 

Üçüncü Bölüm 

Partinin Büyük Millet Meclisi Grubu 

M A D D E 47. - Büyük Millet Meclisinde partili milletvekilleri partinin 
meclis grubunu teşkil ederler. 

M A D D E 48. - Partinin Genel Başkanı Meclis grubunun başkanıdır. 
Parti Genel Başkanı Milletvekili değilse, grup bir başkan seçer. Grup Ge-
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nel Kurulu ayrıca kendine her toplantı yılı başında iki başkanvekil i ve 
dokuzu aşmamak üze re bir İdare Kurulu seçer. 

Grup adına, grup baskanvekilleri veya kendilerine grupça vazife veri
lenler konuşurlar. İdare Kurulu üyeleri, ihtisas sahaları için kendilerine 
veri len sözcülüğü yaparlar. İdare Kurulu bejli konular için sözcüler seçe
bilir. 

M A D D E 49. - P a n i l i milletvekilleri: 

a ) Mecl is çal ışmalarında partinin umdelerine ve programına ve parti 
grubu Genel Kurulunun kararlarına uymakla ve bunları des teklemekle 
mükelleftirler. 

b) Makbul mazeretleri bulunmadıkça Meclis ve grup toplantılarına ve 
komisyonlara katılırlar. 

c) Grupça karara bağlanmıyan hallerde. Meclisteki konuşmalar ında 
ve oy vermeler inde serbesttirler. 

d ) Parti aidatından başka gruba, Genel Kurulca belli edilecek miktar
da yıllık para yardımı yaparlar. 

M A D D E 50. - Grup üyelerinin, aralarındaki anlaşmazlıklar ı ve gru
bun kararlarına haysıyel ve şerefine uymıyan hareketleri hakkında karar 
a lmak üzere her toplantı yılı başında, o yıl için dokuz kişilik "Grup Hay
siyet Divanı" seçilir. 

Grup Haysiyet Divanı, üyelerinden birini kendine başkan seçer; lam 
üye sayısının çokluğu ile karar verir. 

Gruptan çıkarma kararı üçte iki çoğunlukla verilir. Bu karar, aynı za
manda partiden çıkarmayı tazammum eder. Partili milletvekillerinin grup 
dışında parti programı ile tüzüğe aykırı hareketleri hakkında Grup Hay
siyet Divanı ile Yüksek- Haysiyet Divanı birlikte toplanarak karar alır. 

M A D D E 51 . - Grup çalışmaları, görüşme ve seçim usulü. İdare Kuru
lunun vazife ve yetkileri ve Grup Haysiyet Divanı ile ilgili hususlar Genel 
Kurulca kabul edilen 'Mecl i s Grubu İç Yönetmel iği" ile düzenlenir . 

Mahallî meclis grupları 

M A D D E 52. - Mahalli meclisteki partili üyeler, bir grup teşkil eder. 

Grup üyeleri toplanarak aralarından birini başkan, gerekiyorsa, bir 
ikinci başkan ile lüzumu kadar üyeden terekkübeden bir idare kurulu 
seçerler. 

Üye sayısı beşten az olan meclis üyeleri aralarından birini sözcü se
çip toplu çalışarak fikirlerini ve görüşlerini savunurlar. 
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M A D D E 53. - Grup üyeleri parti umdelerine ve programına uymakla , 
üst kademeler le kendi kongrelerinin kararlarını göz önünde bulundur
makla ve kendi gruplarının kararlarını yerine get i rmekle mükelleftirler. 
Bunlar dışında üyeler çal ışmalarında ve oy kul lanmalar ında serbesttir
ler. 

M A D D E 54. - Partili üyelerin mahallî meclislerdeki çalışma usulleri 

özel yönetmelikler le düzenlenir. 

Seçimlerde parti adat ılığı 

M A D D E 55. - Parti milletvekili adayları, ilgili ildeki partililer arasın

dan teşkil olunan yoklama kurulları tarafından seçilir. 

Bu yok lama kurullarının nasıl teşekkül edeceği ve ne tarzda toplanıp 
seçim yapacağı Parti Merkezince hazırlanıp Kurultay tarafından karar
laştırılacak Yönetmel ikle belirtilir. 

Mahall î seçimlerde parti aday la rmm ne surette tespit edileceği yönet

melikle belirtilir. 

Parti Meclisinin teklifi veya İl İdare Kurulunun talebi ile illerde, il ida
re kurulu Kurultay Delegeleri ve ilçe başkanlarından müteşekkil bir he
yet , l üzum görürse o ilin çıkaracağı milletvekili sayısından tespit edeceği 
bir miktar da Cumhuriyet Halk Partisine mensup olmıyanlardan aday 
gös te rme yetkisini Parti Meclisine bırakır. 

Dördüncü Bölüm 

Tetkikler, yayınlar ue propaganda 

M A D D E 56. - Aşağıdaki hususlar partinin bütün idare kurullarının 
esaslı vazifeleridir. 

a) Umumi ve mahalli bütün memleket işleri ve ihtiyaçları ile siyasî 
olaylar ve görüşler üzerinde durup bu konularla partili partisiz bilgi ve 
ihtisas ve tecrübe sahiplerinin ilgilenmesini temin ederek esaslı bilgiler 
toplamak ve tedbirler düşünmek; 

b) Partinin umdelerini ve p rogrammı ve görüşlerini millete beğendir
mek ve benimsetmek ve bunlar aleyhine yönelt i len propagandalar ı karşı
lamak; 

c) Karşı partilerin çalışmalarını takibetmek; 

d ) Partinin üye sayısını ve taraftarlarını çoğal tmak. 

M A D D E 57. - Pan i teşkilâtı 56 nci maddede yazılı hususların tahak
kukunu sağlamak maksadiyle münas ip yerlerde ve zamanlarda siyasi 
toplantılar tertibeder. Gazete, dergi, kitap gibi vasıtalarla yay ımlar yapar. 
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M A D D E 58. - Her İdare Kurulu, bu bö lüme konu olan hususlara da
ir yapt ığ ı çalışmalarla elde ettiği sonuçlara ait üst kademeye bir rapor ve
rir. 

Merkez İdare Kurulu, bu konulara dair bütün teşkilâtın çalışmaları
nın sonuçlarını bir raporda toplar ve bunu Parti Meclisine verir. 

Beşinci Bö lüm 

Malî işler 

M A D D E 59. - Partinin gelirleri şunlardır: 

a) Parti üyelerinden a lman yıllık aidat; 

b) Parti Meclisi karariyle parti adına tertiplenecek eşya p iyangosu ha
sılatı; 

c) Parti üyelik veya yıllık kartları ve rozet hasılatı; 

d ) Parti yay ımı hasılatı: 

e) Parti mallarının geliri; 

f) Spor. konser, balo. temsil , gösteri gibi teşebbüslerden ve diğer ça
l ışmalardan sağlanan paralar; 

g) Part iye yapılacak bağışlar ve yardımlar. 

M A D D E 60. - Parti Merkez teşkilâtmın bütçesi ve her bütçenin ke-
s inhesabı her takvim yılı için Merkez İdare Kurulunca hazırlanır. Bütçe 
ait o lduğu yı ldan önce. kesinhesap da o yüdan sonra üç ay içinde Parti 
Mec l i sme sunulur. 

İller teşkilâtının bütçeleri, İdare Kurul larmca yapılır. 

M A D D E 6 1 . - İller Teşkilâtının geçen yıla ait hakikî gelir ve giderleri
ni gösteren kesinhesapları , kongrelerde kurulan hesap komisyonlar ınca 
incelenir. Bu hususta komisyonca tanzim edilen rapor kongreye sunulur. 

Kes inhesabm kongrece kabulü ile eski İdare Kurulu ibra edi lmiş olur. 

İdare Kurulları kongrece kabul edilen bütçeye göre masra f yapar lar 
ve malî taahhütlere girişirler. 

M A D D E 62. - Her kademe parti meclisince tespit edi lecek esaslara 
göre, gel ir inden bir miktarını üst kademelere gönderir. Yıl sonunda kalan 
bütçe fazlaları üst kademenin muvafakati a l ınmadan harcanamaz. 

M A D D E 63. - Tahsilat ve sarfiyat ve parti paralarının muhafaza şek
li yönetmel ik le belirtilir. 

M A D D E 64. - Parti adına malî taahhütlere gir işmek, bankadan para 
çekmek, bir mal ve hak üzerinde tasarruf e tmek ve\^a bu hususlarda 
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temsil yetkisi vermek için merkezde Genel Sekreterle veya Genel Sekre
ter İdarî Yardımcısı ile sayman üyenin, iller teşkilâtında İdare Kurulları 
Başkanı bulunmadığı zamanlarda vekili ile sayman üyenin imzaları şart
tır. 

M A D D E 65. - Malı işleri denet lemek üzere en az merkez teşkilâtında 
iki, iller teşkilâtında v>- bütçesi olan parti gruplarında birer denetçi bulu
nur. 

Merkez denetçisini Parti Meclisi, iller teşkilatındaki denetçileri kong
releri, gruplarınkini de Grup Genel Kurulları bir yıl süre ile seçerler. 

Denetçiler gelir ve giderleri devamlı olarak denetlerler ve görüşlerini 
ilgili İdare Kurullarına bildirirler. 

Denetçiler kesin hesaplarla malî işler hakkında yıl sonunda kendile
rini seçen kurullara rapor verirler. 

Alt ıncı Bölüm 

Disiplin cezaları 

M A D D E 66. - Haysiyet Divanlannca verilecek disiplin cezaları şunlar
dır: 

1. İhtar; 

2. İkinci ihtar: 

3. Geçici çıkarma: 

4. Çıkarma. 

Bu cezalar, yapılan hareketin mahiyet ine ve yapanın o işteki ilgisine 
göre sırasiyle verileceği gibi sıra gözet i lmeden de verilebilir. 

İhtar cezası, yazılı olarak dikkati çekmektir. 

İkinci ihtar cezası almış olanlar, o yıl içinde idare kurullarına seçile
mezler. Seçi lmiş iseler vazifelerinden çekilirler. 

Geçici olarak çıkarma cezası alanların bir yıl süre ile partiden ilgileri 
kesilir ve bunlar bu sure içindeki parti kongrelerine giremezler. 

Devaml ı olarak ç ıkarma cezası alanların kayıtları silinerek part iden 

ilgileri t amamen kesilir. Cezaları kaldır ı lmadıkça partiye kaydedi lemezler . 

M A D D E 67. - Cezalar aşağıda yazıl ı hareketleri yapanlara verilir: 

A ) Gerçeğe aykırı olarak partice kendilerine vazife ve yetki veri lmiş gi
bi gösterenlere, 

B) Parti teşkilâtı içinde tesanüdü bozanlara ve yerlil ik, yabancı l ık gi
bi ayrıl ık uyandıranlara. 
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C) Parti menfaatlerine uymıyan muhal i f yayınlar vc propagandalar 

yapanlara , 

D) Partililerin şahıslariyle uğraşanlara, 

E) Gizli yapılması kararlaştırılan toplantı lardaki konuşmalar ı ifşa 

edenlere . 

F) Parti çalışmalarında: 

1. Partinin program ve tüzüğüne; 

2. Kurultay kararlarına: 

3. Yönetmel ik hükümler ine ve parti meclisi ile genel idare kurulun

ca al ınacak kararlara j 

4. Parti idare kurulları tarafından program ve tüzük hükümler ine 

uygun olarak verilen kararlara; 

Uymryanlara. 

G) Bütün seç imle r l e : 

1. Partice aday gösterilen yerlerde bağımsız adaylığını koyanlara ve
ya kendisinin başkaları tarafından aday gösteri lmesine göz yumanlara: 

2 . Diğer bir partinin adayl ığmı kabul edenlere veya bunu açıkça red-

detmiyenlere; 

3. Parti adayları a leyhinde veya diğer adaylar lehinde açık veya gizli 
çalışanlara veya bu yolda yay ımda bulunanlara: 

4. Özrü olmadığı halde seçimlere katı lmıyanlara; 

5. Parti listesi dışında bağımsız veya karma liste hazırlıyanlara veya 
bu listeler lehinde çalışanlara; 

6. Parti listesinin büıünlüğü aleyhinde çalışanlara: 

7. Parti oy pusulaları üzerinde silinti veya değişiklik yapanlara ve 

böyle oy puslalarmı dağıtanlara. 

M A D D E 68. - Disiplin cezaları illerde İl Haysiyet Divanınca ve Mer
kezde Yüksek Haysiyet Divanınca verilir. 

M A D D E 69. - Hakkında ceza verilecek olan partili, yaz ı veya sözle 
kendini savunur. Yalnız seçimlerde veya herkesin gözü önünde açıkça ve
ya y a y ı m yolu ile işlenen suçların cezaları , savunma a l ınmadan da veri
lebilir. 

Savunmalar için sure. savunmaya çağı rma tarihinden it ibaren bir ay
dır. Bu süreyi geçirenicr savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar. 
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M A D D E 70. - Büyük Millet Meclisi Parti Grubu kendi hükümler ine 
tâbidir. 

M A D D E 71 . - Haysiyet Divanlarmca veri len kararlar, infaz için İl İda
re Kurullarına ve hakkında ceza veri lene tebliğ olunur. 

Geçici veya devamlı ç ıkarma kararları infaz edi lmekle beraber, bunla
ra karşı 15 gün içinde Yüksek Haysiyet Divanı nezdinde ilgililer itirazda 
bulunabilir. 

M A D D E 72. - Kesinleşen cezalardan, partiden ç ıkarma cezasını par
ti meclisi; diğerlerini de cezayı veren Haysiyet Divanının mütalâası alın
mak şartiyle. Yüksek Haysiyet Divanı: Parti Yüksek Haysiyet Divanınca 
veri lmiş olanlar da pani meclisi tarafından kaldırılabilir. 

Yedinci Bölüm 

Çeşitli hükümler 

M A D D E 73. - Partinin, siyasî umdelerini gösteren altı oklu bir renizi 
vardır. 

M A D D E 74. - Tüzük ve programda değişiklik, Genel İdare Kurulunca 
hazır lanıp parti meclisine sunulacak tasarı ile veya Kurultay üyelerinden 
50 üyenin teklifi ile yapılır. 

M A D D E 75. - Bu Tüzük Programla birlikte kül teşkil eder ve Kurul
tayca kabulünü müteakip yürür lüğe girer. 

M A D D E 76. - Kuru hay kararı ile parti fesholunduğtı takdirde partiye 
ait malların ne suretle tasfiye olunacağı bu kararda gösterilir. 

B - C.H.P. P R O G R A M I 

(Onuncu Kurultayca onanmış ve Onbirinci Kurul tayca tadil edilmiş
tir) 

Giriş 

Cumhur iye t Halk Partisi Atatürk 'ün önderl iğinde milletin başardığı 
Kurtuluş Savaşını yürüten ve Millî Egemenliği sağlıyan "Anadolu ve Ru
meli Müdafaai Hukuk Cenıiyet iTıin bir siyasî parti halinde devamı olarak 
9 Eylül 1923'te Atatürk tarafından kurulmuştur. 

Cumhur iye t Halk Partisi. 27 senelik ilk iktidarı zamanında, memle
kette kayıtsız ve şartsız millet egemenliğini en iyi şekilde belirten Cum
huriyet rejimini kurmuş ve milletimizin gel işmesine engel olan müesse
seleri kaldırarak siyası, hukukî, iktisadî, içtimaî ve fikrî sahalardaki sü
rekli hamle ve gayretleriyle Türk milletini ileri ve demokrat ik bir topluluk 
haline ulaştıran yolları açmıştır. 
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Bu programdaki prensipler partinin da ima bağlı kalacağı Atatürk yo

lunun ifadeleridir. 

Tatbikat tan, memleket ve dünya gerçeklerinden a lman i lham ile de
mokrat ik bir nizam içinde hür, mesut ve sağlam yapıl ı bir Türkiye 'yi he
def tutan siyasî esaslardır. 

Birinci Bölüm 

Amaçlar ve prensipler 

M A D D E 1. - Partimiz : 

Mill î birlik, ülke bütünlüğü ve bağımsız Devlet anlayışını esas tutar. 

Vatandaş hak ve hürriyetlerinin korunmasını; 

Kadın ve erkek her Türkün, ileri ve refahlı bir hayat seviyesine ulaş
mak için bütün kabiliyetlerini, hak ve vazifede eşit, halinden ve gelece
ğinden emin olarak, serbestçe kullanmasını; 

Halk egemenliği , hukuk Devleti ve sosyal adalet ve emniyet esasları
na dayanan ve millî değerlerden kuvvet alan, demokrat ik bir cemiye t ni
zamının gerçekleşmesini amaç bilir; 

Ve aşağıdaki prensiplerin bu amaçlara ulaştıran yollar o lduğuna ina

nır: 

a) Cumhuriyetçi l ik. 

b) Milliyetçilik, 

c ) Halkçılık, 

d ) Devletçil ik, 

e ) Lâiklik, 

f) Devrimcil ik . 

a) Cumhuriyetçilik 

M A D D E 2. - Partimiz, Devlet idaresinin kayıtsız ve şartsız millet ege
menliği esasına dayanması gerektiğine inanır. 

Çok partili siyasî hürriyet nizamı içinde ve eşit şartlar altında, umu
mî kaza teminatına bağlı ve tek dereceli serbest seçim sistemiyle beliren 
millet iradesine ve kuvvetler muvazenesine dayanan Cumhuriyet i bu ege
menl iğe ve milletimizin ihtiyacına uygun tek rejim sayar. 

b) Milliyetçilik 

M A D D E 3, - Partimiz. Türkiye ha lkmm dil, kültür, ülkü ve kader bir
liği içinde ayrılık kabul etmez bir millet olarak gel işmesini ister. 
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Partimiz, Milliyetçiliği. Türk halkının bütünlüğünü ve bunun dayan
dığı mill î ruh ve şuuru yara tmak ve korumak manasına alır. 

Her vatandaşta millî bağların kuvvet lenmesine ve mil let imizin bağım
sız dünya milletleri ailesinin eşit ve şerefli bir üyesi olarak özel karakte
ri ve benliği içinde i lerlemesine çal ışmayı vazife bilir. 

c) Halkçılık 

M A D D E 4. - Devler idaresinde halka hizmet esastır. 

Partimiz, vatandaşlara: öğrenmek ve yet işmek, hal inden ve geleceğin
den emin olmak, sağlık, sosyal adalet ve emniyet içinde çal ışmak ve re
fahlı bir hayat seviyesine ulaşmak hususlarını hak olarak tanır ve bun
ların gerçekleşmesi imkânlarını sağlamayı vazife bijir. 

Bütün vatandaşları kanun önünde eşit tutar. Hiçbir ferde, hiçbir ai
leye, hiçbir sınıfa, hiçbir cemaate üstünlük tanımaz. Şahıs, sınıf ve züm
re tahakkümler iyle savaşmayı vazife bilir. 

Çiftçi, işçi, esnaf, sanayici, tüccar, serbest meslek erbabı ve m e m u r 
gibi çeşitli meslekî ve sosyal zümreler i demokrat ik top lu luğumuzun mil
letçe i lerlemeyi hedef tutan karşılıklı menfaat ahengi içinde, birbir lermi 
tamamlıyan unsurları olarak tanır. Her zümrenin kendi alanında ilerle
mesine çalışır. 

d) Devletçilik 

M A D D E 5. - Devletçil iğimiz, millî tarihimizin zaruretlerine, memleke
ti iktisaden süratle kalkındırmak ihtiyacına ve millet imizin yaşama şart
larının sosyal adalet ve sosyal emniyet içinde yüksel t i lmesi lüzumuna 
dayanan içtimai ve iktisadi bir prensiptir. 

a) Partimiz, aşağıda sayılmış olan işlerin münhası ran Devlet el inde 
bulunmasını zaruri sayar. 

1. A n a harb sanayii . 

2 . Ağır sanayi, 

3. Büyük enerji santralleri. 

4. Büyük sulama, göl ve bataklıkları kurutma gibi bayındırlık işleri. 

5. Stratejik madenlerle miktar ve çeşidi itibariyle inhisar mahiyet in
de madenler ve maden kömürü işletmesi, 

6. K a m u hizmetleri ile ilgili ulaştırma işleri ve P.T.T., 

7. Petrol işletmesi (şahsî teşebbüsle ortaklık caizdir.) 

b ) Yukardaki (a) bendinde sayılmış işlerin dışında kalanlar hususi te
şebbüse bırakılmıştır. 
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Part imiz bu çeşit islerin özel teşebbüs tarafından kurulmasını , Devlet 
tarafından bu teşebbüslerin teşvik edilmesini, korunmasını ve bunlara 
gerekli yardımlarda bulunulmasını millî refah hamlesinin esaslı şartı ola¬ 
rak kabul eder. 

c) Partimiz, â m m e menfaatlerinin gerektirdiği kayıtlar dışında, husu
si teşebbüsün tam bir emniyet ve serbestlik içinde çal ışmasını sağlıyacak 
tedbirleri a lmakta Devleti vazifeli telâkki eder. 

Devlet , kendi sahasına giren kollardan elde ettiği istihsal ve müstah
sili korumak maksadivie müdahale alış ve satışları için kurduğu veya 
kuracağı müesseselerin yapacaklar ı alış ve satışlar müstesna ticaretle 
meşgul o lmaz ve bu maksat la tesisler vücuda get i rmez. 

ç) (a) bendinde sayılan işlerin dışında kalmakla beraber özel teşebbü
sün başa rmaya imkân bulamadığı veya yeter derecede başaramadığı ve 
ya hiç gir işemediği teşebbüslerin millî ekonomimiz ve sosyal şartlarımız 
bakımından elzem olanların özel teşebbüs bu sahalarda ça l ı şmaya muk
tedir o luncaya kadar kurup işletmekte Devlet vazifelidir. 

Sosyal maksatl ı Devlet yat ır ımlarında rasyonel çal ışma esas olmakla 
beraber gaye kâr değildir. 

d ) Yukar ıda (Ç) bendi gereğince Devletin teşebbüs edeceği işler, parti
nin yetkil i organları i a rafından üniversiteler, ticaret ve sanayi ve ziraat 
odaları , esnaf ve işçi birlikleri mensupları , iktisat ve mal iye mütehassıs
larının iştirakiyle kurulacak bir iktisat şûrasmca tespit olunur ve adı ge
çen organın tasvibinden sonra bütün ilgililerin öğrenmeler ini sağlamak 
üzere umumi efkâra arzcdilir. 

e) Partimiz, özel teşebbüslerle devlet teşebbüslerinin eşit şartlar için
de çal ışmalarını kanun, tüzük ve kararlarla sağlıyacaktır. 

Devlet elindeki ekonomi işlerinde, faydası, belli ve mahdut kişilere in
hisar e tmemek üzere Devletin millî emek ve sermaye ile (Kooperat i f ve 
A n o n i m ) ortaklık yapmasını caiz görürüz. 

e) Lâiklik 

M A D D E 6. - Partimiz. Devlet idaresinde kanunların, nizamların ve 
usullerin çağdaş medeniyet icaplarına, i l im esaslarına ve dünya ihtiyaç
larına göre yapılmasını ve tatbik edilmesini; dinin Devlet ve dünya işle
r inden ve siyasetten ayrı tutulmasını esas bilir. 

Vicdan hürriyeti laldı hak olduğundan vatandaşlar ın dinî inanç ve 
ibadetlerine ve umumi ahlâk ve â m m e nizamına aykırı o lmıyan âyinleri
ne karşı lamaz. 
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Din v e mezhep ayrılığı, vatandaşlık hak ve münasebet ler ine tesir ede

mez. 

J) Devrimcilik 

M A D D E 7. - Partimi?. de \Timcil iği , geri kalmış hayat düzeninin tasfi
yes i ve yer ine ileri medeniyet kurumlarının konması mânasına alır. 

Başarılan devrimleri ihtimamla korumak ve çağdaş medeniye t seviye
sinin gerektirdiği hamleleri yapmak azmindedir. 

İkinci Bölüm 

/- Siyasî meseleler 

Anayasa: 

M A D D E 8. - Devler s is temimizde kuvvetler arasında muvazene sağlı -
yacak ve siyasî hürriyetleri koruyacak Anayasa teminatına lüzum görü
rüz. Bu maksat la partimiz ikinci bir Meclis , Ayan Meclisi kurulmasını za
ruri sayar. 

Anayasa Teminatı . 

M A D D E 9. - Partimiz: 

A ) Umumî , tek dereceli, kaza teminatl ı ve eşit şartlar içinde serbest 
seç im esasının, seçme ve seçilme hakkının, 

B) Yargıç teminatına ve ilim ve üniversite muhtar iyet ine mütaall ik bü
tün esasların; 

C) Siyasî parti, sendika ve meslek teşekkülleri kurma hürriyetinin ve 
memurlara sendika kurma hakkının: 

D) Basın hürriyetinin kanunî, idari, iktisadî ve malî yollarla daraltıl
masını hedef tutan tedbirlerin önlenmesinin Anayasa ile teminat altına 
a l ınmasını zaruri görür. 

Anayasa Mahkemesi: 

M A D D E 10. - Anayasa hükümleri , bir Anayasa mahkemes i vasıtasiy-
le kazai teminat altında tutulmalıdır. 

Seçim sistemi: 

M A D D E 1 1 . - Partimiz. Büyük Millet Meclis inde müessir bir muraka
benin kurulmasına imkan vermiyen bugünkü ekseriyet sistemi yer ine 
millet imizin bünyesine uygun bir nispî temsil usulünün kabulünü ger
çek demokrasinin tahakkuku için zaruri sayar. Ayn ı s istemin mahall î 
idareler seçimlerinde de uygulanmasını gerekli bulur. 

Milletvekil i seçimine ve vasfına mütaallik her türlü itiraz ve ihtilafla
rın son tetkik ve kesin karar mercii Yüksek Seç im Kurulu olmalıdır. 
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Genel oy usulüne ve serbestçe seçme ve seçi lme hak ve hürriyetleri
ne aykırı takyitler kaldırılmalıdır. Tatbikattan çıkan neticelere göre oy 
gizlil iğini v e seçim emniyet ini masun bulunduracak hükümler konulma
lıdır. 

Partilerin ve adayların yapacaklar ı seçim masrafları kanunla takyit ve 

kontrol edilmelidir. 

Basın hürriyeti 

M A D D E 12. - Basının. Hükümet i tam bir serbestlik ile tenkid edebil
mesini basın hürriyetinin ana şartı sayarız. Kanunî , iktisadî ve malî ve 
sair yollarla bu esası daral tmayı hedef tutan tedbirleri ve hareketleri red
dederiz. 

Radyo ve resmî neşir vasıtalarının tarafsızlığını ve bunlardan bütün 
partilerin eşit şartlarla istifade ettirilmesini isteriz. 

Devlet idaresinde tarafsızlık 

M A D D E 13. - Partimiz, Devlet idaresinde aşağıdaki esasların göz 
önünde tutulmasını zaruri görür: 

a) Devlet idaresinde tarafsızlık esastır; 

b) Devlet menfaatleri, her türlü parti menfaatlerinin üs tünde tutul
malıdır; 

c) Ordu ve adalet mutlak olarak siyasetin dışında kalmalıdır; 

d) Her yurttaşın siyasî bir kanaate sahip olması ve buna herkes tara
fından hürmet edilmesi ana haklardan ve demokrat ik rejim icabı oldu
ğundan, siyasî kanaat veya meşru siyasî bir partiye meyil ve mensubiyet , 
hiç k imse için şahsi zarar veya menfaat vesilesi olmamalıdır . 

İnsan hak ve hürriyetlerini kısıcı veya yok edici her türlü teşebbüs ve 
sistemler, bizim Devletçilik, Devrimcil ik ve Lâiklik anlayışımızın dışında 
kalır. 

Memur 

M A D D E 14. - Memurun tek vasfı Devletin memuru o lmak ve vazifesi 
halka hizmet etmektir 

Memurlar ın haklan emniyet altında bulundurulmalıdır . 

Devlet memuru siyasî partilere giremez ve faal parti politikası yapa
maz. M e m u r u n siyasî kanaati mükafat ve mücazata sebep olamaz. 

II. Millî Savunma 

M A D D E 15. - Yurt savunmasında her şeyden evvel Millî gücümüze 
dayanmak lüzumuna inanırız. 
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Yurdumuzun ve bağımsızlığımızın korunmasını , siyasî görüş ayrılık
larının üstünde tutarız. 

///. Dış Politika 

M A D D E 16. - Yun ta barış, c ihanda barış partimizin daimî prensibi
dir. 

Birleşmiş Milletler Anayasası nizamı içinde barış, adalet, eşitlik ve 
hürlük esaslariyle ortak güvenliğe ve işbirliği anlayışına bağlı kalmak, 
devletlerarası hukuk prensiplerine saygı göstermek, millî şeref ve bağım
sızlığımızı korumak dış politikamızın amaçlarıdır. 

IV. Adalet meseleleri 

M A D D E 17. - Hukuk Devleti esasmın gerçekleşebilmesi , mahkemele 
rin bağımsızlığına ve bu da yargıç teminatına bağlıdır. 

Bu itibarla Partimiz: 

A) Yargıçların tâyin, terfi, tahvil ve tecziyelerinin takdiri muameleye 
yer bırakmıyacak şekilde kanunî esaslara bağlanmasını: 

B) Sağlık sebeplen ve yaş haddi dışında vazifelerine son ver i lmemesi 
ni; 

C) Bu husustaki işlemlerin siyasî ve idarî merci lerden alınarak Yük
sek bir Yargıçlar Şûrasına bırakılmasını zaruri görür. 

M A D D E 18. - Siyasi suçların askerî mahkemelerde bakı lmasma yet
ki veren kanunî hükümler kaldırılarak, vatandaşın, tabiî yargıcı tarafın
dan yargı lanması sağlanmalıdır. 

M A D D E 19. - Partimiz, siyasî iktidarm umumi ve müşterek menfaat
lere uygun şekilde ve hak ve adalet dairesinde kullanılması gereken bir 
millet emanet i olduğuna inanır. Çoğunluğun tek taraflı düşünceler le ka
nun koyup uygulamasını , idarî işlemler aleyhine vatandaşların ve me
murlar ın müracaat yollarını kapayan kanunlar ç ıkarmasını bu esasa ve 
hukuk Devleti anlayışına aykırı sayar. 

M A D D E 20. - Vatandaş hürriyetini, demokrat ik nizama uymayacak 
şekilde kayıt landıran hükümler değiştirilmelidir. 

V. İktisadî meseleler 

Genel esaslar 

M A D D E 21 . - İktisadi polit ikamızın tanziminde ve yürütü lmesinde , 
halkımızın büyük çoğunluğunun köylü olduğunu ve tar ımın ekonomimi
ze temel teşkil ettiğini daima göz önünde bulunduracağız . 

M A D D E 22 . - Yurdumuzun kara, deniz, hava ve demiryollar iyle l iman 
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ve barınaklarla cihazlandırı lmasını, hususiyle köy yollarının bir an evvel 
tamamlanmasını , köylerimizin içme suyuna ve elektriğe kavuşturulması
nı, memleket in içtimai ve iktisadî bir bütün haline gelmesinde birinci de
recede önemi haiz bir konu sayarız. 

M A D D E 23 . - İktisadi ve içtimaî hayatın yurt ve millet hayrına geliş
mesini sağl ıyacak her türlü teşkilât lanmayı ve bunun Devletçe destek
lenmesini lüzumlu buluruz. 

Partimiz, iktisadî hayatın tanziminde, Devlet le meslekî teşekküller 
arasında iş birliği yapı lmasını faydalı görür. 

M A D D E 24. - Devlet işletmelerinin kuruluşunda iktisadî esaslara ri
ayet edi lmekle beraber, memleket in muhtel i f bölgelerini kalkındırma dü
şüncesine de yer verilmelidir. 

Devlet işletmelerinin kazanç düşüncesinden ziyade halkın yaşama 
şartlarında ve memleket ekonomis inde ferahlık ve genişlik yara tmak 
amacını gütmeleri esastır. 

M A D D E 25. - Memleket menfaatlerinin gerektirdiği iktisadî işlerde 
yabanc ı se rmayeden faydalanmayı uygun görürüz. 

Tarım 

M A D D E 26. - Hiç veya yeter toprağı olmıyan lan ucuz bedel ve kredi 
ile topraklandırmayı: çiftçiye donat ım ve istihsal vasıtaları ve müsait 
şartlarla kredi sağlama işine ö n e m vermeyi ; büyük ve küçük su işlerini 
başarmayı ; hayvancılığı koruyup gelişt irmeyi: istihsali değer lendirmeyi : 
zirai sigortalar kurmayı; zirai asayişi sağlamayı , sistemli iskân politikası 
takibetmeyi: kadastroyu biran evvel ikmal etmeyi Devletin başta gelen 
vazifelerinden sayarız. 

Orman 

M A D D E 27. - Nesillerin müşterek serveti olan memleket ormanlar ını 
tahriplere karşı korumanın ve fennin icabettirdiği şekilde işletme ve ge
nişletmenin millî bir borç olduğu kanaati yerleştirilmelidir. 

O r m a n içinde veya civarında yaşayan köylülerimizin ih t iyaçlarmm. 
o rman koruma ve yet iş t i rme esaslarma uygun tedbirler ve bu ihtiyaçla
rın sair suretlerle sağlanacak tesis ve teşebbüslerle karşı lanmasına ça
lışılmalıdır. 

Su mahsulleri 

M A D D E 28. - Yurdumuz için esaslı gıda maddes i ve ver imli bir servet 
kaynağı olan ve yurttaşlar için geniş çal ışma ve geç im vasıtası sağlama
ya elverişli bulunan su mahsullerini korumak, istihsalini ar t ı rmak ve 
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bunun için yardımcı endüstrinin kurulmasına çalışmak, istihlâki yurt 

içinde y a y m a k ve ihracının teinini gibi tedbirlerle gel iş t i rmek ve genişlet

mek lüzumuna kaniiz' 

Sanayi ve madencilik 

M A D D E 29 . - Partimiz, millî ekonominin , ancak kül halinde değişe
bileceğine inandığından, sanayi leşmeye ve yeraltı servetlerimizin değer
lendir i lmesine, dış piyasa ile rekabet edebilecek şekilde istihsaline de bü
y ü k ehemmiye t verir. Bu maksatla, bütün imkân ve kuvvet lerden fayda
lanmayı lüzumlu göriı r. 

Çiftçinin emeğini yurdun tabiî servetlerini değerlendiren ve ana ihti
yaç maddeler i istihsaline ya riyan sanayii ön plânda tutar. 

TicareL 

M A D D E 30. - Ticareti, millî ekonominin gerekli bir unsuru ve serbest 
rekabeti de millî ticaretin gelişmesi için başlıca şart sayarız. 

Ticaret i , istihsalcilerle istihlâkçilere fayda sağlama yolunda teşvik 

edeceğiz . 

Kooperatifçilik 

M A D D E 3 1 . - Partimiz, vatandaşlarda kooperatifçilik terbiyesinin yer
leşmesini ve kooperatifin istihsal, kredi, satış, istihlâk ve yapı gibi çeşit
li kollariyle ekonominin her sahasına yayı lmasını ve Devletçe bu türlü 
müesseseler in verimli çalışmalarına yarıyacak tedbirler al ınmasını lü
zumlu görür. 

VI. Malî meseleler 
M A D D E 32. - Â m m e hizmetlerinin ileri ve medeni cemiyet seviyesinin 

ölçüleriyle ifası ve yurdumuzun bir an evvel imarı ve kalkınması , millî ge

lirin artırılması hedefleriyle malî istikrar esasım uzlaştıran bir bütçe gö

rüşü, malî polit ikamızın temelini teşkil eder. 

Devlet idaresinde tasarrufu, hizmetleri kısmak veya kaldı rmak değil , 
mevcut imkânlarla çok hizmet sağlamak mânasına alan Partimiz, bu zih
niyetin kökleşmesini ve tatbikatta yer almasını zaruri görür. 

M A D D E 33 . - Vergi sistemimizi millî gelirle ahenkli ve vergi yükünün 
âdil bir surette dağılmasını elverişli bir hale get i rmek vergi pol i t ikamızda 
esastır. 

Mevcut vergilerde bu esasa göre lüzumlu ıslahat yapıl ı rken, malî ga
ye ile birlikte mükellefin ödeme gücüne tesir eden unsurlar ve milli eko
nomimiz daima göz önünde bulundurulmalıdır. 
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Hayat ı güçleştiren, istihsali tazyik eden, millî ekonomimiz in gel işme
sini engel l iyen vergilerden kaçınılmalıdır. Vergi mevzu atmazın, tarh. ta
hakkuk ve tahsil usullerinin açık ve sade olmasını , vergi ihtilaflarında 
uzlaşma yolunun esas tutulmasını lüzumlu görmekteyiz . 

M A D D E 34. - Patamızın satmalına gücünde istikrar sağlanmasını , 
millî tasarrufun gelişmesi, emniyet le iş ve istihsal sahalarına dökülmes i 
v e memleket te iktisadi ve içtimaî muvazenenin kurulması için başlıca 
şart addederiz . 

M A D D E 35. - Gümrük polit ikamızın esası, malî kaynak sağlamak ol

duğu kadar, millî ekonomimiz in kalkınma ve korunmasıdır . Bu esasın 

tatbikatında, mübadele hacmini art ı rmaya matuf milletlerarası zihniyete 

yer veri lmesini ve müstehlik menfaatlerinin dikkatle korunmasını zaruri 

telâkki etmekteyiz. 

VII. Sosyal meseleler 

M A D D E 36. - Milli varlığın dayanı lacak ve korunacak en önemli de

ğer kaynağı vatandaşların emeğidir. 

Vatandaşa medeni ve fikri kabiliyetine göre çalışma imkânı vermek , 

işsizlere iş bulmak ve iş verenlerin hakları göz önünde bulundurularak 

emeği is t ismardan korumak için gerekli tedbirleri a lmak Devlet in vazife

sidir. 

Part imiz her vatandaş için çalışma emniyet ini dokunulmaz bir hak 
sayar. Memur ve işçilerden çalışma emniyet inin kaldırı lmasını insan 
haklarma aykırı bulur ve bu yoldaki her hareketin düzel t i lmesini ister. 

M A D D E 37. - Her sahada çalışanlara (memurlar dâhil) ve iş verenle
re meslekî dernek, sendika, federasyon ve konfederasyon k u r m a k hürri
yeti sağlanmalı ve haklarını koruma imkânları verilmelidir. 

M e m u r ve hizmetlilerin geçimi, geleceği ve emekli , dul ve yet imler in 

hakları emniye t altında bulundurulmalıdır . 

M A D D E 38. - Partimiz, doğum, ö lüm, kaza, hastalık, malûllük, işsiz

lik ve ihtiyarlık gibi türlü sosyal sigorta kollarının çalışanlar başta olmak 

üzere bütün yurttaşları içine alacak bir plân dairesinde gerçekleşt ir i lme

sini v e mevcut sigorta kanunlarının ıslahını ister. 

M A D D E 39. - Bütün iş yerlerinin sağlık ve emniyet şartlarını haiz ol
masını, işe alınma, çal ışma ve işten ayrı lmanın düzene bağlanmasını : ça
lışanlara değer, ücret ve ücretli izin ve tatiller sağlanmasını zaruri bulu
ruz. 
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Bu gayelerin her şevden önce çalışanlarla işverenler arasında kollek-

tif anlaşmalarla sağlanmasını ve mümkün olmıyan hallerde Devletin mü

dahalesini zaruri görürüz. 

M A D D E 40. - Partimiz, işçi haklarının korunmasını ve ihtilâflarının 

hallini sağlıyacak tedLirlere önem verir. Bu meyanda, tahkim müessese

nin geliştirilmesi lüzumuna kanidir. İşçi ile işveren arasındaki anlaşmaz

lık tahkim kurullarında hallolunamazsa; vatan müdafaasını ve geniş öl

çüde vatandaş sağlığını ve memleket asayişini bozmamak kayıt ve şart

ları altında, işçiye grev. buna karşılık da işverenlere İş Kanunu hüküm

leri dairesinde lokavt bak kını tanır. 

M A D D E 41 . - Tarım, deniz ve hava işçilerinin haklarını koruyan ka

nunları ç ıkarmak başlıca gayemizdir. 

M A D D E 42. - Kimsesiz ve bakımsız çocukların Devletçe himaye edil

mesini sağlamak. SOS\ fi 1 polit ikamızın esaslarından biridir. 

Çocuklar ımızı koruyucu ve cemiyete faydalı olarak yetiştirici kurum
lar meydana getirecek şartlar hazırlamayı vazifelerimizden sayarız. 

M A D D E 43. - Memleket te her ailenin bir mesken sahibi olması esas

tır. Devletçe bu hususta bütün kolaylıklar gösterilmelidir. 

V77J. Sağlık meseleleri 

M A D D E 44. - Vatandaşın sağlığını korumayı Devletin esas vazifele

rinden sayan Partimi.*, koruyucu hekimlik tesislerinin Devlet tarafından 

en kısa zamanda şehir ve köylerde tamamlanmasını hedef bilir. 

M A D D E 45. - Hastalanan vatandaşları tedavi etmek için hastalık si
gortaları usulünden faydalanmak ve bu sigortaları, zamanla bütün va
tandaşlara teşmil etmek sağlık politikamızın amacıdır. 

IX. Milli Eğitim meseleleri 

M A D D E 46. - Partimiz, milletimizi yüksek bir insan topluluğuna ya

raşan i l im ve kültür seviyesine ulaştıracak, her vatandaşa istidat ve ka

biliyeti nispetinde yet işme ve ilerleme imkânı verecek bütün tedbirlerin 

Devle tçe al ınmasını zaruri görür. 

M A D D E 47. - Eği l imde esas. vatan ve millet sevgisi, devrimlere bağ

lılık ve demokras i terbiycsidir. 

M A D D E 48. - Devlet, bütün vatandaşlara, i lköğretim imkânlarını sağ

lamakla ödevlidir. 

İ lköğretim ihtiyacı, en kısa zamanda, tamamiyle karşılanmalıdır. 
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M A D D E 49. - Ortaöğretimi, yurtta yaymak ve memleke t aydınlarının 
yet işeceği temel müessese olan liselerimizi kuvvet lendirmek ve her ba
l amdan gelişt irmek milli eğitimin esas vazifelerindendir. 

M A D D E 50. - Vara adaşlara meslek öğret im ve eği t imi verecek ve 
memleket in imarına ve Teknik kalkınmasına ya rd ım edecek okul ve mü
esseselere önem verilmelidir. 

M A D D E 51 . - Üniversitelerin idarede ilmî çal ışmalarda tam muhtari
yeti esastır. Devletin mali yardımı bu muhtar iyete halel vermemelidir . 

Yüksek tahsil talebesinin çalışma imkânlarının sağlanması için üni
versite siteleri tesisi v - yüksek tahsil yolunda inkişaf edecek ve bu mem
lekete faydalı olarak verişecek olan Türk gençliğine kolaylık sağlamak 
üzere behemehal bir talebe bankasının kurulmasını isteriz. 

M A D D E 52 . - Memleket te , güzel sanatları ve millî kütüphaneler imizi 
gel iş t i rmeyi , tarihî eserleri korumayı ve meydana çıkarmayı , şehitliklerin 
onar ımını önemli bir kültür konusu sayarız. 

M A D D E 53. - Yurdumuzun tarihî anıt ve eserlerini ve tabiat güzellik
lerini tanıtmak amacivie turizmi canlandıracak ve geliştirecek tedbirler 
a lmayı esas sayarız. 

M A D D E 54. - Her derecedeki öğret im müesseselerini yu rdun her ta
rafına yaymak esastır. 

3 - M İ L L E T PARTİSİ 

a) Seç imden sonra toplanan Türkiye Büyük Millet Mecl is inde Millet 
Partisinin bir üyesi vardır! 1). Birinci Yasama Yıl ında üye sayısında deği
şiklik o lmadı . İkinci Yasama Yılında 3 üyenin partiye girmesi sonucu(2) 
üye sayısı 4 oldu. Üçüncü Yasama Yıl ında 2 üyenin istifası(3) sonucu 
partinin üye sayısı 2 oldu. 

b) Parti Grubu idare Heyet i : 

Grup Başkanı Kırşehir Mebusu O s m a n Bölükbaşı 

Kât ip Zonguldak Mebusu Abdurra l ıman Boyacıgil ler 

Dördüncü Yasama Yılı başında partinin üye sayısı 2 o lup bu yasama 
yılı içinde mahkeme kararıyla parti kapatıldı (4) . 

(1) Osman Bölükbaşı (Kırşehir) 
(2) Nazım Önen (Diyarbakır). A. Hikmet Pamukoğlu (Giresun). Abdurralıman Boya

cıgiller (Zonguldak) 

(3) Nazım Önen (Diyarbakır/ re Abdurrahman Boyacıgiller (Zonguldak) 

(4) 27.1.1954 tarihinde Ankara 3. Sulh Mahkemesince kapatıldığı. 28 Ocak bası
nında yer aldı. 
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(1) Osman Bölükbaşı (Kırşehir) 
(2) Nazım Önen (Diyarbakır). A. Hikmet Pamukoğlu (Giresun). Abdurralıman Boya

cıgiller (Zonguldak) 
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Kuruluşu : 20.7.1948 

"Demokrat Partinin temsil ettiği geniş kütle içinde muhtel i f sebepler
le vaki olan kopma ve ayrılmalar Millet Partisinde toplanmış ve Parti hem 
bizzat muhalefet partisi olan Demokrat Pa r t iye hem de iktidar partisi 
olan Cumhuriyet Halk Partisine karşı vücut bulmuş bir cephenin mü
messil i o lduğunu ileri sürerek siyasî hayata doğmuştur . Demokra t Par-
ti 'nin ikinci büyük kongresinden evvel, Türkiye Büyük Millet Mec l i s in in 
Sekizinci Dönem. Üçüncü Toplantısı boyunca teşekkül eden Millet Parti
si, Cumhur iye t Halk Par t is ine karşı Demokrat Par t in in kâfi derecede 
şiddetle muhalefet vazifesini yapamadığı iddiasiyle ortaya atılmış"!*) 

Kuruluş Yeri ve 

Merkezi : Ankara-Demir tepe, Sümer Sokak. No: 5 

Kurucular ı : IPartiyi takdim edenler) : Mareşal Fevzi Çakmak 

(İstanbul Milletvekili) , Enis Akaygen (İstanbul Mil

letvekili), Prof. Hikmet Bayur (Tarihçi ve Gazetec i ) , 

Prof. Kenan Öner (Avukat) , Dr. Mustafa Kentli . Os

man Bölükbaşı (Çiftçi), Osman Nuri Koni (İstanbul 

Milletvekili) . General Sadık Aldoğan (Afyonkarahi-

sar Milletvekili) 

İl Genel Yürütme 

Kurulu : Fahri Başkan: Mareşal Fevzi Çakmak; Genel Baş

kan: Hikmet Bayur, Genel Başkan Vekili: Osrnan 

Nuri Koni; Genel Sekreter: Dr. Mustafa Kentli : Di

ğer Üyeler: Enver Kök, Suphi Batur, Yusuf Kemal 

Tengirşenk. Sonradan iltihak edenler: Ahmet Tahta-

kılıç (Kütahya) , Hasan Dinçer (Afyon) , A h m e t Oğuz 

(Eskişehir), Şahin Lâçin (Afyon). Reşat Aydınl ı (De

nizli). 

1952 Kongresi tarafından Genel Yöne t im Kurulu üye sayısını I 5'den 
21'e yüksel tmiş ve yeniden seçilmiştir. 

Seçi len Genel Yöne tme Kurulu : 

Genel Başkan : Enis Akaygen, Genel Başkan Vekili: Osman Nuri Kö
rü; Genel Sekreter ; Fuat Arna; diğer üyeler: Prof. Hikmet Bayur, Osman 

C) Dr. Tarık Z. TUN AYA. Türkiye'de Siıjasi Partiler. İstanbul 1952 
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Bölükbaşı (Kırşehir Milletvekil i) , Ar i f Hikmet Pamukoğlu (Giresun Millet
vekil i) , Abdurrahırıan Boyacıgil ler (Zonguldak Milletvekil i) . Nâzmı Önen 
(Diyarbakır Milletvekiliı . Dr. Mustafa Kentli, Gl . Aldoğan , Lütfü Bornova -
lı, A l i Rıza Başkan. Nurettin Ardıçoğlu, Hasan Dinçer. A h m e t Oğuz. Er-
tuğrtıl Akça , Gl. Şefik Çakmak, Dr. Raif Yesarî Bilgisev. Suphi Battır. Ga
lip Bilge, Ahmet Tahtnkılıç. 

B) M İ L L E T P A R T İ S İ N E AİT V E S İ K A L A R 

1 - Program 
- I -

Ana prensipler 

M a d d e 1. - Cumhuriyet , adalet, liberallik ülkülerine ve milliyetçilik 
esasına bağlı "MİLLET PARTİSİ" adı ile siyasî bir parti kurulmuştur. 

Madde 2. - Partinin gayesi samimi ve emin seçim ile tezahür edecek 
olan millî iradeyi hâkini kılmak; bu iradeye ve insan haklarına uygun bir 
hükümet in tesisine ve bekasına çalışmaktır. 

M a d d e 3. - Parti bütün faaliyetinde yalnız meşru ve kanuni yollarda 
y ü r ü m e j i kendine vazife bilir. Bu vazife ihtiyaca uymayan, ferdin tabii 
hak ve hürriyetlerini tahdit ve ilga eden kanunları tenkitten ve onların İs
lah ve tadiline çalışmaktan feragati t azammun etmez. 

Madde 4. - Parti, devleti, insanların cemiyet halinde ve barış içkide 
y a ş a m a k ve birbirine yardım etmek hususunda duyduklar ı tabii arzu ve 
iht iyaçtan doğmuş devamlı ve medenî bir zaruret telâkki eder. 

Devlet in gayesi, hürriyet, emniyet ve en zengin bir tenevvü içinde ge
lişmesi zarurî olan insan şahsiyetinin serbestçe teşekkül ve inkişafına 
engel o lmamak, şahsı faaliyetleri halk için ve halkın muvafakati ile uz
laşt ı rmak ve adaleti i em in etmektir. Binaenaleyh fert haklarını cemiyet 
haklar ından ayırarak onun dununda bir mahiyet taşımasına: ve fertlerin 
â m m e menfaati icabı olarak görecekleri zararın tazmin edi lmemesine 
müsamaha edilemez. 

Cemiyet kadar, ferdin de hayatî menfaatini koruyacak usullerin tat
bikini isteriz. 

Madde 5. - Parti, adaleti, herkese hakkını ve rmek hususunda sarsıl
mayan devamlı bir irade olarak kabul eder. Bu mahiyet devletin eseri ol
mayan, devlete tekaüdüm ve ona rehberlik eden, onun selâhiyetlerini 
tahdit eden üstün bir hak mefhumunu zaruri kılar. Normal her insan 
nefsinde bu hak ve adaletin manasını taşır. 

Hak, bizim için yalnız amel i bir takdir prensibi değil, ahlâki bir gaye 
ve bir iman unsurudur 
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Biz hak ve adalete inanıyoruz. 

Madde 6. - Parti, hakikî demokrasinin samimî taraftarı ve müdafi -
idir. Biz bundan fert hak ve hürriyetlerini devamlı teminat altında tutan: 
ve her biri bir hukuk devleti teşkil eden Batı demokrasi ler ini kast ediyo
ruz. Bir zümrenin, biı içtimaî sınıfın diktatörlüğünü istihdaf eden doğu 
örneği demokrasiyi mağşuş ve totaliter bir rejim addederek reddediyoruz. 
Part imizin demokrasi telâkkisine göre azlığın çokluğa tahakkümü nasıl 
gayr ımeşru ise. çokluğun azlığa ait insan haklarını ç iğnemesi de aynı de
recede gayrimeşrudur 

Parti, anayasamızın hakikî demokrasiye uymayan hükümler in i ve bil
hassa Cumhuriyet Halk Partisi siyasî umdelerini Devletin ana vasılları 
haline sokan ikinci maddesinin kaldırılmasını ister. 

Madde 7. - Parti, içtimaî nizamın teşekkülünde i t ikatlarm. ahlakın, 
geleneklerin, ö r f ve âdetin büyük hislerini tanır. Bunlar sık sık değişmez
ler ve devletin nüfuz sahasının dışında kalırlar. 

Madde 8. - Parti, memleketin istiklâlini ve toprak bütünlüğünü boz
mak ve insan haklarım ihlâl e tmek maksadını güden veya yabancı siya
sî partilere alet olan. feri ve cemiyetlerin faaliyetlerini gayr ımeşru sayar. 
Bu cümleden olarak devletin ve devlet adamlarının hayat haklarını inkâr 
eden anarşistler, şahsı ve siyasî hürriyet ve mülkiyet haklarını reddeden 
komünist ler ve insanların ve milletlerin hukuk eşitliğini tanımayan nazi¬ 
ler hakkında kanunî korunma tedbirlerinin al ınmasını zaruri görür. 

Parti din müesseselerine ve millî ananelere hürmetkardır . 

Madde 9. - Türkiye Cumhuriyetinin ana vasıflarından olan milliyetçi
lik partimizin ana prensiplerinden biridir. Bize göre millet mefhumunun 
en ehemmiyet l i unsuru bir nevi düşünce ve bir his birliğidir ki millî vicda
nı teşkil ve müşterek bir hayat ve istikbale inanışı t azammun eder. Millî 
şuurun teşekkülünde dil birliğinin büyük hissesini kabul ederiz. 

Parti, "Ben Türküm" diyen ve kendisini Türk sayan her insanı Türk 
olarak kabul eder. Türklüğün çok eski ve şerefli medeni mazisine ve pek 
büyük ümitle dolu istikbaline inanır, eğit im ve öğret im müesseseler inde 
millî şuurun kuvvet lenmesine elverişli bir programın tatbikini millî bir 
vazife bilir: ve okul dışında dahi gençliğin bu imanla ye t i şmesine çalış
mayı lüzumlu sayar. 

Madde 10. - Aile müessesesini, cemiyetin temeli ve yüksek manevi 
bir kıymet olarak kabul eden partimiz onu tehdit eden kötü cereyanlarla 
mücade le e tmeyi ve aiie bağlarını kuvvetlendirecek her türlü tedbirleri al
mayı cemiyet in bir varlık şartı sayar. 
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Madde 11. - Memleket in mesnet ve istikbali olan gençliğin demokra
tik ve mill iyetçi bir ruh ve zihniyetle yüksek ahlâkî vasıfta ve şahsiyet sa
hibi birer vatandaş olarak yetiştiri lmesini bir gaye kabul eden partimiz 
onlara parti mülâhazalarına kapı lmadan tahsil çağında her türlü ya rd ım 
ve kolaylığı sağlamak ve hayata atıldıkları zaman layık oldukları kıymeti 
v e r m e k v e geniş inkişaf imkânları hazır lamak azmindedir . 

M a d d e 12. - Parti, din işlerinin devlet işlerinden ayrı tutulmasını ka
bul eder. Herkesin vicdan ve itikat hürriyetini ve dilediği di lde ve dilediği 
şekilde ibadet etmek hakkını mukaddes tanır. 

Parti, Türkiye 'de muhtel i f din ve mezheplere mensup cemaat lar ın di
nî maksat la teşkilât vücuda getirmelerini ve dini vakıfların bu teşkilâta 
devredi lmesini tasvip ve müdafaa eder. 

Bu teşkilât kendi mensuplar ının din işlerini tanzim ve idareye selâhi-
yetl i olmalıdır. 

Parti ilk ve orta tedrisata din dersleri ilâve edi lmesini ve üniversiteler
de ilahiyat fakülteleri ihdasını muvafık görür. Fakat din derslerine işti
rak, öğrenci ler reşit oluncaya kadar, aile reisinin irade ve ihtiyarına tabi
dir. 

Madde 13. - Bizim kabul ettiğimiz devrimcilik; nisan tabiatını ve içti
maî âmi l ve şartları zor lamadan daima i ler lemek manasında tekâmülcü-
lüğün başka bir kelime ile ifadesinden ibarettir. Millet ve memleket i her 
sahada müterakki memleket ler le muvaz i yürütecek ve medeniyet icapla
rına uyacak her faaliyetle istikbali göz önünde tutarak, sarsıntı vücuda 
get i rmeden, millî ve içtimaî faaliyeti idare e tmeye taraftarız. 

Her devrin icabatııu tesbit e tmek o devirde yaşayan neslin mukaddes 
hakkı o lduğunu kabul ediyor; ancak her hamlenin geriliğe imkân bırak
madan ananeler imize ve milletin iradesine uygun ve hakikî iht iyaca teta
buk eder şekilde tanzimini istiyoruz. 

Madde 14. - Parti, hiç bir ferde, bir zümreye veya içtimai sınıfa husu
sî bir hak, bir imtiyaz veya asalet unvanı t an ımamak manas ında halkçı
dır. Ha lk mefhumunu vatandaşın heyeti mecmuas ı olarak kabul ediyo
ruz. Bu tarif şu cihetten mühimdir ki, kendilerine halk demokrasi ler i adı
nı veren bazı rejimler vatandaşlardan bir kısmını halktan adde tmemek, 
diğer kısmının diktatörlüğünü istemek gibi tasvip edemiyeceğimiz bir 
esas gütmektedir . Bu telâkki yalnız içtimaî adalet hissine aykırı o lmakla 
kalmaz; halk tabakaları ve içt imaî sınıflar arasına kin ve nifak sokar. 

Bu sebeplerle parti halkçılığı eşit haklara sahip bütün vatandaşlar ın 
iyiliği ve umumun refah i için çal ışmak ve hayat şartlarını islâh arzusu 

7156 



DÖNEMİN SİYASİ YAPİSİ VH BAŞLICA E R İ N L İ K L E R 

olarak kabul eder: tekmil kanunlarımızda fert ve zümre imtiyazına delâ
let edecek ayrılıkların Kaldırılmasına çal ışmayı halkçüığııı bir icabı sayar. 

Madde 15. - Parti, hm vatandaşın dürüst çal ışmak şartiyle asgari bir 
maişet vasıtası ve bir mesken tedariki hususunda a m m e kudret inden 
müzahere t beklemesini muasır insan haklarından tanır. İnsanlar bilhas
sa ihtiyarlıklarında, maluliyet ve hastalıklarında açlık ve sefalet korkusu 
duymadan yaşamalıdırlar. Parti bu gayelerin tahakkukuna yar ıyacak iç
t imai sigorta plânları hazırlamak azmindedir . Yiv im, giyim, sükna ve iş 
alanlarından asgari maişet hadleri her türlü ihtikâr ve istismar hamlele
rinden masum tutulmalıdır. Ve muhtekirler ağır surette cezalandır ı lma
lıdır. 

M a d d e 16. - Parti, mülkiyet ve tasarruf hakkının adilâne o lmayan bir 
surette tahdidini ve servetin devlet eli ile idaresini terviç eden bütün re
j imlere aleyhtardır. İnsanlar malların müştereken tasarrufu rej iminden, 
şahsi mülkiyeti sağlayan, medeni kanunların himayesi altında yaşamak 
için vazgeçmişlerdir . 

Parti, â m m e menfaati namına yapılacak kamulaşt ı rmalar ı ancak 
mahkemele rce takdir edilecek değer pahası peşin ver i lmek şartiyle tecviz 
eder. Ma l ve mülkü bu suretle elinden alınan fert, hâdisede â m m e men
faatinin mevcut olrrp olmadığı, mülkiyet hakkının lüzumsuz ihlal edil ip 
edi lmediği hususunda mahkemeye itiraz hakkına malik olmalıdır. Mev
cut istimlâk kanunlarının birleştirilmesini bu esasın bir icabı sayarız. 

Madde 17. - Pani . vatandaşın çalışma hevesini kıran ve yaşama 
şartlarını güçleştiren as ın vergilere aleyhtardır. 

M a d d e 18. - Parıl , gayrımeşru yollardan servet edini lmesine karşı 
şiddetle mücadele azmindedir . 

Madde 19. - Parti, hukukî ve iktisadî emniyet ve istikrarı ihlal eden. 
k a f i ihtiyaç olmadan sıksık kanun değişt i rme itiyadına ve vatandaşın 
kanuna uyma imkânını güçleştiren kanun çokluğuna aleyhtar ve bu du
rumu ıslah azmindedir . 

Madde 20. - Siyaseti, milletin refah ve saadetini temin için yapılan ve 
ahlâk esaslarına dayanan bir faaliyet olarak kabul eden partimiz bu 
esaslara uymayan hareketleri siyasette mubah telâkki eden sakat ve za
rarlı zihniyetle mücadeleyi başlıca hedeflerinden saymaktadır . 

Madde 2 1 . - Himaye, iltimas, haksızlık, rüşvet, suiistimal, karabor
sacılık ve israflarla mücadeleyi parti millî ve ahlâkî bir borç telâkki eder. 

Madde 22 . - Parti, ekonomi sahasında mutedil liberal akideye sadık
tır. Şahsi mülkiyete , şahsi teşebbüse, meşru rekabete, açık pazarda ser-
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bestçe ayar lanan fiyatlara ve iş bö lümüne dayanan serbest mübadele 
ekonomis ine taraftardır. 

Biz im liberalliğimi.: fbırakın yaps ın) formülü ile ifade edilen başı boş 
l iberalizm değildir. Biz gerek devlete, gerek fertlere ait her türlü tekele, 
sermayenin haksızlıklarına, aşırı kâr ihtirasına, hileli ticarete, haksız is
tismara, iktisadî buhranlardan doğan büyük kütle istirap ve sefaletine, 
millî ve milletlerarası ekonomi ahenk ve muvazenesinin bozulmasına la
kayt kalamayız . 

Biz bu hususlarda devletin tanzime i müdahales ine taraftarız. B iz im 
reddett iğimiz meslekler mahsul veya istihsal vasıtaları üzerindeki şahsi 
mülkiye t hakkını devler lehine ihlâl ve ferdi teşebbüsleri tahdid ve ilgaya 
meyya l o lan devletçilik ve sosyalistlik ile halen Türkiye 'de en müfrit şek
li tatbik edi lmekte olan devlet sermayeciliğidir . 

Bir taraftan ferdi teşebbüsü ve şahsi mülkiyeti servetin istihsal, teda
vül ve inkısamında esas tuttuklarını ve diğer taraftan devletçi oldukları
nı iddia eden siyasî partiler sarih bir tenakuza ve abes içerisine düşmüş
lerdir. Bu prensip karşılığı yüzünden ve bir kısım solcu unsurların yar
dımı ile devletçilik Türkiye 'de devlet sermayecil iğinin en müfrit şekline 
inkılâp ve ekonomi muvazenesini alt üst etmiştir. Partinin hedeflerinden 
biri de devlet sermayecil iğinin ihtiyatla ve tedricen tasfiyesi olacaktır. 

Prensip olarak de\ let. ziraat ve ticaretle ve -harp endüstrisi müstes
na o lmak üze re - sanay i ile iştigal edemez; gemiciliği ve sivil havacıl ığı ter-
cihan hususî teşebbüslere bırakır. Bu şubelerde devletin vazifeleri gittik
çe ar tan ferdi teşebbüs kudretine gitt ikçe genişleyen bir yer ve rmek üze
re aza lmak zorundadır. 

Biz, devlet fabrikalarını yerl i taliplerine, tercihan kooperat i f ve ano
nim şirketlere, hakikî kıymetleri mukabil inde, ve rmek veya içinde çalışan 
mühendis , memur ve işçilerin maaşları nisbetinde hissedar olarak teşkil 
edecekler i anonim şirketlere devrederek memur kadrolarını ve vergi yü
künü hafifletmek azmindeyiz. 

N umune , üretme ve tohum İslah çiftlikleri müstesna, devlet çiftlikle
ri ve ziran kombinalar tedricen ilga edilerek devlet elindeki topraklar der
hal topraksız çiftçiye tevzi edilmeli: devletin bütün ticaret ofisleri, sözde 
anonim şirketleri, tedricen ilga edilmeli; kooperatifler devlet vesayet inden 
v e lüzumsuz müdahaleler inden kurtarılmalıdır. Bununla birlikte müs
tahsili ko ruma tedbirleri idame ve t ekemmül ettirilmelidir. 

Parti ferdî ve yerli sermayelerden rağbet görmiyen işlerin, bu arada li
manlar, büyük su işleri ve enerji kaynakları , demi ryo l l a r ı , posta, telgraf 
ve telefon tesisatının devlet eli ile yapı lmasını ve işletilmesini tasvip eder. 
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Madde 23. - Memleket in her sahada hakiki ihtiyaç ve imkânlarını 
mütehassıslara tetkik ve tespit ettirerek umumî bir kalkınma ve gel işme 
plânı hazır lanmasını ve bu işte yabancı mütehassıs lardan da faydalanıl
masını zarurî görmekteyiz . 

Madde 24. - Parti, dünya milletlerinin müşterek bir medeniyete doğ
ru tekâmül ettiğine. TYırkivemizin de bu maksatla bütün milletlere sami¬ 
mi işbirliği yapmas ı lüzumuna kanidir. 

Fakat herhangi bir millet kendi ihtirasını tatmin için başkalarına ta
hakkümden vazgeçmedikçe ona karşı nefsimizi muhafaza zaruretine uy
mayı varlık şartı sayıyoruz. 

Parti, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler müessesesinin sadık bir üyesi ve 
faydalı bir unsuru kalmasını ister. 

Madde 25. - Parti, her vatandaşın dünya için barış ve emniyet unsu
ru olmasını sağlayan insanî bir kültüre sahip olarak yet işmesini , insanî 
dayanışma, iyi komşuluk, muahedelere sadakat, itidal ve bütün insanla
ra karşı şefkat terbiyesi içinde gelişmesini kendi millet imiz ve milletler ai
lesinin refahı ve saadeti için temel dâva addeder. 

Madde 26. - Hürriyet, bütün siyasî programımızın temel taşıdır. Biz
ce her fert dilediği gibi hareket edebilir; yeterki başkasının eşit hürriyeti
ne zarar vermesin . Başkasına zarar vermenin bir kötülük o lduğuna ve 
hayır ve şer mefhumları ahlâk sahasına ait olduklarına göre hürriyetin 
ahlâki bir temeli ve vazife hissi ile bir irtibatı vardır. 

Partimiz şahsi ve siyasî hürriyetlerin, asrımızda, ferdi tecavüzlerden 
ziyade hükümetlere verilen geniş salâhiyetler yüzünden tehlikeye düştü
ğüne; ve bu selâhiyetlerin azami derecede takyidi lüzumuna kanidir. 

Madde 27. - Ferdi ve siyasî hürriyetlerin zaruret hududunu aşan her 
takyidi t ahakküm ve istibdadın ifadesidir. 

Partimiz, teşrii kuvvetin dilediğini yapabileceği fikrine, devlet muva
cehesinde hiç bir ferdi hak ve hürriyetin mevcut olmryacağı prensibine 
dayanan totaliter devlet telâkkisini reddeder. 

Madde 28. - Partimize göre insanların ihlâl edi lemez tabii hak ve hür
riyetleri şunlardır: 

Hayat , şahıs ve bin netice mesken masuniyeti , v icdan, fikir. söz. neşir, 
seyahat , haberleşme, sözleşme, çalışma, mülk ed inme ve onları saklama 
ve kullanma, veraset, toplanma, cemiyet ve şirket kurma, her türlü hak
sızlığa karşı meşru mukavemet ve hükümeti tenkit hürriyetleri. 
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Partimiz, ferdi hak ve hürriyetlerine tecavüz korkusundan masum 
yaşamak hakkmı tabii sayar. 

Bu esaslı insan haklarından seyahat ve haber leşme gibi, bazılarının 
yalnız millî kanunlarla teminat a l tma a l ınamıyacağma kani olan parti, 
milletler arası münasebet lerde de kanun devrinin başlaması için azami 
gayret sarfetmek azmindedir. 

Madde 29. - Bu tabiî hakların kanun dışı takyidini içt imai ve siyasî 
bir suç sayar ve istibdadın kötü bir alâmeti addederiz. Binaenaleyh bu 
haklara tecavüz kimin tarafından vaki olursa olsun hiç bir hususi mera
s ime tabi o lmadan umumî hükümler dairesinde adalet mahkemeler inde 
yargı lanarak terhip ve tecziyesini sağlayacak tedbirlerin bir an evvel alın
masını bir zaruret sayarız. 

Madde 30. - Parti, kanunî müsavat ı ana prensipler inden addeder. 
Hiç bir fert veya topluluk eşit o lmayan bir hak iddiasında bulunamaz; 
başkalarına yasak olan fiilleri kendisi için mubah göremez. 

Kanunun herkes için mecburi ve müsavi vasfı fertler, fertle devlet mü
esseseleri , içtimaî sınıflar, siyasî partiler, dinler ve mezhepler arasındaki 
münasebet le rde de muteberdir. 

Parti, herkesin şahsî liyakat, kabiliyet ve mesais ine göre hisse alma
sını tabiî ve meşru telâkki eder. 

Cumhur iye t her turlu imtiyaz ve inhisarların ilgasını muktazi oldu
ğundan, parti. Cumhuriyet i müsavat ülküsüne en uygun idare şekli ola
rak tanır. 

M a d d e 3 1 . - Menşeini millî i radeden alan â m m e kudretini bir fert ve
ya zümre lehine ve binnetice diğerleri aleyhine kullanılamaz. 

M a d d e 32. - Parti, kanunları keyf ve hevese tabi kılan hikmeti hükü
met telakkisini, halkı devamlı ve haksız zarara sokan ne f i hazine zihni
yetini istibdat mesnetleri olarak tamr ve bunlarla mücadeleyi borç bilir. 

Madde 33. - Türkiye 'de hiç bir m a k a m ve hiç bir k imse kendisine 
kanunen ve sarahaten ver i lmemiş olan bir otorite ve selâhiyeti kullana
maz . Kanun , ferdi hakların kötü kullanılmasını önliyecek tahditler koya
bilir. Ancak bu tahditlerin anayasaya aykırı olup olmadıklarını ve zaru
ret haddini aşıp aşmadıklarını takdir selâhiyetini haiz bir yüce mahke
meye kat'i lüzum vardır. Bunun ihdasım parti, önemli hedeflerinden biri 
sayar. 

Madde 34. - Parti memleket imizde hürriyetin teessüsü için fert hak
larının teminat altına al ınmasını zaruri görür. 
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- II -

Devlet ve Hükümet işleri 

Madde 35. - Parti, bazı fevrî cereyanlarm kanunlaşması imkânını ön

lemek ve kanunların daha esaslı surette incelenmesini sağ lamak için 

halk tarafından seçilmiş bir Ayan Meclisinin kurulmasını zaruri görür. 

M a d d e 36. - Her iki meclis üyelerinin adetleri, vazifeleri ve int ihap 
usul ve şartlarının millî ihtiyaca uygun şekilde yeniden tanzimini lüzum
lu görüyoruz. 

Madde 37. - Cumhurbaşkanı bir devre için seçilmeli; aynı zatın bir 
seç im dönemi geçmeden tekrar seçilmesi caiz olmamalıdır . 

Madde 38. - Cumhurbaşkanı her iki meclisin birlikte yapacağ ı bir 

o turumda bu meclislerin üyeleri a rasmdan seçilmelidir. 

Madde 39. - Cumhurbaşkanı , hükümet başkanının bu iki meclis 
üyeleri arasından seçmelidir. Bazı bakanların meclisler dış ından seçi lme
si de m ü m k ü n olmalıdır. 

Madde 40. - Cumhurbaşkanı partiler d ışmda bağımsız kalmalı ve se
ç imden itibaren parti ve zümre cereyanları ile alâkasını keserek kendisi
ni bütün millete maletmelidir. 

Madde 41 . - Her iki meclis üyelerinin seçimlerine ait usul ve vazife
lerini icra tarzının millet hâkimiyetine ve demokras i icaplarına en uygun 
yen i bir seçim kanunu ile tesbitine çauşılacaktır. 

Milletvekili adedinin azaltılmasına; ve vekill ikte geçen müddet ler le 
tahsisatlarının emekli l ikle hesap edi lmemesine taraftarız. 

M a d d e 42. - Bütün seçimlerin her çeşit müdahale ve tesirden, hile ve 
t ahakkümden masun yapılabi lmesi ve seçim neticeleri üzerinde hiç bir 
fesat ve tahrif o lmadan millet irade ve hâkimiyet ine uygun olarak tahak
kuk edebi lmesi için lüzumu kadar müeyyideler teminine çal ışmayı bir 
vazife sayıyoruz. Seçimlerin adlî kuvvet murakabesi altında yapı lmasını 
doğru buluyoruz. 

Madde 43. - Bakanlar ın vazife ve mesuliyetini gösterecek hususi ka
nunların yapı lmasını istiyen anayasanm 47 nci maddes in in biran evvel 
tahakkunu istiyoruz. 

Madde 44. - Bakanlıklara ait murakabe ve teftiş işlerinin salim bir 
tarzda yapı lması için teftiş teşkilâtının, icra kuvvetinin tesirinden kurta
rarak, tam bir istiklâle sahip kılmak maksadiyle gerekli tedbirlerin alın
masını zarurî görmekleyiz . 
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Madde 45. - Adama iş değil, işe adam düsturuna bağlı olan partimiz, 
mesul iyet ve halka hizmet duygusu taşıyan yüksek vasıfta ve az sayıda 
müreffeh memurlar la âmme hizmetlerinin görülmesine taraftardır. 

Memur lar ın hal ve istikballerinden emin olmaları , terfi, tayin, nakil ve 
tecziyelerinin amirlerin keyf ve arzusuna göre değil, l iyakat ve istihkak
larına göre yapılmasını , devlet işlerinin emniyet verici esaslara bağlana
rak sal im bir tarzda yürütülmesini istiyoruz. 

Madde 46. - Emekli lerle dul ve yet imlerin ve malullerin maaşlarının 
adaletl i olarak tayinini ve zamanın geçim şartlarına göre uygulanmasını , 
vazife görürken alınan para ile emekl i maaşı arasındaki farkın da isabet
li bir şekilde tesbitini doğru buluyoruz. 

Emekl i lere ait karı unlar birleştirilmelidir. 

M a d d e 47. - Lüzumsuz zaman ve enerji sarfına sebep olan kırtasiye
cilikle mücade le etmeyi ve halkın işlerinin kolaylıkla ve süratle görülebil-
mesini temin edecek her türlü kanunî ve idarî tedbirlerin a l ınmasını za
rurî sayıyoruz. 

- III -

Adalet işleri 

M a d d e 48. - Adalet işlerinin kaza birliği esasına uygun bir şekilde 
sağlanması ve hususî mercilere veri len salâhiyetlerin kaldırı lması lüzu
muna inanıyoruz. Yalnız ordunun sırf askerî işlerinden doğan suçların 
askerî mahkemelerde duruşma ve hükme bağlanmasını istisnaî olarak 
caiz görüyoruz. 

Madde 49. - Memleket te adaletin tam tecellisini temin edebi lmek için 
adlî teşkilâtın ve bilhassa yargıçlarımızın her türlü tesirden masun ve kâ
mil bir istiklâl içinde çalışmasını adaletin ilk şartı olarak kabul ediyoruz, 
bunun için de hâkimlerimizin tayin, nakil ve terfilerinin hiçbir teşri ve 
idarî m a k a m ı n müdahalesi o lmadan bizatihi kendi teşkilât lan arasmda 
icrasmı temin azmindeyiz. 

M a d d e 50. - Bütün mahkemeler in kuruluşuna, dereceler ine ve vazi
felerine dair esaslı bir mahkemeler teşkili kanunu vücude getiri lmesi ve 
teşkilâtın dağınık hükümlerden kurtulması şarttır. 

Madde 51 . - Asliye mahkemeler iyle Yargıtay arasında ikinci bir kaza 
kademesin in bulunmasını adaletin esaslı bir teminatı sayıyoruz. 

M a d d e 52 . - Sulh mahkemeler i d ışmda kalan bütün mahkemele rde 
toplu hâkim sistemi âmil olmalı , ancak buna imkân husulüne kadar, as
lî mahkemeler in bir kısmında istisnai olarak, tek hâkim usulü tatbik edi
lebilmelidir. 
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Madde 53. - Adaletin kabil olduğu kadar külfetsiz, masrafsız ve ko
lay tevziine taraftarız. Usul kanunlar ımızda neticeyi geciktiren merasi
min kaldırı lmasına çal ışmakla beraber işlerde sürat olsun diye adaleti alt 
üst e tmek zihniyetine aleyhtarız. 

Madde 54. - Adalet cihazının ihtisasa yol açacak bir çığırda işleme
sini istiyoruz. 

Madde 55. - Doğu bölgesinde çalışan yargıç ve savcıların hizmet 
müddet in in tayini ve bundan sonra diğer bölgelere nakil hakkının temi
ni için, ayrı hükümler konulmalıdır. 

Madde 56. - Günün şartlarına tabî olarak (Hava Hukuku) adiyle ayrı 
bir hukukun vücude getirilmesi lüzumuna inanıyoruz. 

Madde 57. - Adlî Tıp Müessesesine lâyık olduğu önem veri lmesi ve 
adlî tabiplerin çoğaltı lması ve memleket in başka yerler inde de adlî tıp 
teşkilâtı vücude getirilerek bu mesleğin cazip bir hale sokulması adalet 
u mdelerimizdendir . 

Madde 58. - Yargıtay başkanlarının muayyen müddet ve intihapla 
yargı tayın bütün yargıçları tarafından seçilmesini ve bunlara yargıçlık 
maaşlar ından fazla olarak ve vazifelerinin devamı müddet ince başkanlık 
tahsisatı veri lmesini esaslı bir teminat olarak nazara alıyoruz. 

Madde 59. - Matbuat suçlarmda jür i usulünün kabulüne taraftarız. 

Madde 60. - Adlî Zabıta kuvvetleri müstakil olarak savcının emrine 
verilmelidir. 

Madde 61. - Yargıçlarımızın, bütçenin müsaadesi nisbetinde, azami 
huzur ve refaha erişmesini adalet şartlarından biri sayıyoruz; bütün ada
let cihazının sıkıntısız yaşayacak imkân ve vasıtalarla teçhizini ist iyoruz. 

Madde 62. - Memleket in kalabalık ve müterakki yer ler inde çocuk 
suçlarına bakmak için hususî mahkemeler açı lmasını ve bu mahkemele
re tercihan kadın yargıçlar seçilmesini istiyoruz ve çocuklar ımızın ar his
lerini zede lememek için bu kabil dâvaların gizli görülmesini medeniyet in 
icaplarından sayıyoruz. 

Madde 63. - Tevkif evlerinin ceza yerlerinden ayrı lmasını ve tevkifha
nelerin kabil olduğu kadar ceza mahkemeler ine yakın olarak tesisi sure
tiyle sanıkların, bilhassa hükümden evvel, teşhirine imkân ver i lmemesi 
ni lüzumlu görüyoruz. 

Madde 64. - Ceza evlerinin insanlık hislerine uygun, sağlık ve mede
niyet şartlarına muvafık bir hale getiri lmesini ve hüküm yiyenler in , ma
nen ve maddeten yüksel t ip iş sahibi yaparak, iyi bir vatandaş hal inde ce
miyete iadesini sağlıyacak mahiyeti haiz olmasını istiyoruz. 
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Madde 65. - Bu bölüm hükümleri askerî adalet teşkilâtına da şâmil 

olmalıdır. 

- IV -

Ordu ve askerlik işleri 

Madde 66. - Yurdun savunmasını sağlayacak olan o rdumuzun bu va
zifeyi da ima ve şerefle başaracak bir kudrette teşkil lenmesi ve bu mak
sat dahil inde teçhiz edi lmesi esastır. 

Millî Savunma ihtiyacına göre daha barış zamanında her türlü hazır
lıkların yapı lmış olması ve takip olunacak eğit im ve öğre t imde bu esasla
rın da ima gözönünde bulundurulması lüzumuna kani bulunuyoruz. 

Madde 67. - Yurdun bütün millete ve millî kudrete dayanan savun
masını lâyık olduğu önemle daima ön plânda tutmak için (Yüksek müda
faa Mecl is i ) nin bir kanunla ve kat'i olarak ihdas ve teşkil edi lmesini ve 
bu meclis in vazife ve salâhiyetlerinin de bu suretle belirtilmiş olarak iş
lemesinin teminini lüzumlu görüyoruz. 

Madde 68 . - Başbakanın ve bakanların vazife ve salâhiyetlerini belir
tecek yeni kanunların icabına göre Genel Kurmay Başkanl ığmın ve Yük
sek Asker î Şûranm vazife ve salâhiyetlerinin yeniden gözden geçiri lmesi 
ve bu esaslara göre düzenlenmesi lüzumuna inanıyoruz. 

M a d d e 69. - Yurdun savunmasını temin etmekle mükel lef olan ordu
muz askerlik, terfi, emeklil ik ve bu gibi esaslı kanunlarda zamanın icap 
ve iht iyaçlarma göre gerekli olan tekâmül ve İslahların yapı lmasın ı da lü
zumlu buluyoruz. 

Madde 70. - Parti, o rdunun kapalı veya açık şekilde siyasetle iştigal 
e tmesine ve siyasete alet edilmesine şiddetle aleyhtardır. 

- V -

İçişleri 

Madde 71 . - Bugünkü idarî teşkilâtın ruh ve zihniyet, muamela t ve 
idare usulü bakımlarından ihtiyaca tekabül eder mahiyet te bulunmadı
ğına inanıyoruz. Bu teşkilâtın ihtiyaç ve demokras i icaplarına en uygun 
bir tarzda olabilmesi için ciddî ve ilmî tetkiklere dayanmasın ı lüzumlu 
görüyoruz. 

Madde 72. - İdarecilikte hükmî şahıs olarak temel birlik bucak olma
lı ve bucak idarî muhtariyete sahip bulunmalıdır . Onun halkça seçilmiş 
bir meclisi ve bu meclisçe seçilmiş bir de bucak başkanı (Nahiye Müdü
rü yer ine) bulunmalıdır. 
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Madde 73. - İ l ler ve bucaklara verilen yetkiler şahsa değil bucak 
meclis ler ine ve îl Genel Meclislerine ait olmalıdır. Valilerin, kaymakamla
rın ve bucak başkanların yetkileri tamamen idare işlerine münhas ı r kal
malıdır. 

Madde 74. - Belediye Başkanı ve üyeleri ile mahall î meclislerin bila
istisna milletvekilleri hakkında kabul olunan seçim usulüne muvazi bir 
tarzda vatandaşların serbest iradeleriyle yapılacak seçimle teşkil edi lme
sini istiyoruz. 

Madde 75. - İdare cihazlarının milletin tabii haklarını ihlâl ve Adalet 
Teşkilât ı üzerinde müdahale ifade edebilecek bütün faaliyetlerden mut
lak surette uzak kalmasını ve memleket te mevcut siyasî partilerin hiç bir 
faaliyetine iştirak etmemelerini isteriz. Muhtariyeti haiz müesseseler 
mensuplar ı için hariç olmak üzere devlet ve hükümet teşkilâtına mensup 
herkes siyasî partilere girmekten, ceza tehdidi altında, men edilmelidir. 
(Seçime iştirak müstesnadır) . 

Madde 76. - Â m m e hizmeti ile vazifeli olan hiçbir kimse hususî hiz
metlerde is t ihdam edilmemelidir . 

- VI -

Dışişleri 

M a d d e 77. - Dış siyasetimiz istiklâl ve mülki temamiyet imizin muha
fazası esasına davamı . Meri ittifak muahede ve hükümler i mahfuz kal
mak şartiyle bütün dünya devlet ve milletleriyle dostluk ve barış içinde 
yaşamak dış siyasetimizin hedefidir. 

M a d d e 78. - Partimiz. Birleşmiş Milletler anayasası hükümler i daire
sinde, kendileriyle tarihi, manevi ve kültürel a lâkamız olan milletlerle 
dos t luğumuzu kuvvetlendirerek mütekabi l tesanüt temin edecek bir si
yaset takip etmeyi tarihi bir borç ve dünya barışını sağlıyacak en esaslı 
bir âmi l telâkki eder. 

- VII -

Maliye işleri 

Madde 79. - Mali siyasetimiz yalnız şeklen değil hakikaten de denk 
bir bütçe ile hükümet idaresini teminden ibarettir. Masra f bütçelerinin 
millî fakatla mütenasip, hakikî ve zarurî ihtiyaçlara uygun tarzda tanzi
mini istiyoruz. 

Vergilerin tahakkuk ve tahsillerinde adalete riayet edilmesi, sarfların
da kayıtsız, şartsız her türlü israf, sefahat ve lüksten sakınılması lüzumu
na kaniiz. İmkân bulundukça müterakkî vergi sistemini tercih ediyoruz 

7165 



Tl RK PARLAMENTO TARİHİ 

Vergi itiraz mercileri heyetinin belediyelerden ve Ticaret Odalar ından 
seçilmiş üyelerden vücuda getirilmesini bitaraflık icabından buluyoruz. 

Madde 80. - Dahili ve haricî borçlarla bütçede muvazene tesisine ça
l ışmak müsr i f hükümetler in şiarı olabilir. Borç lanma ancak Mill î Savun
ma zaruretleriyle ve milletin istihsal kudretini yüksel tecek maksatlarla 
yapılmalıdır . Her ne sebep olursa olsun, millî ve iktisadî istiklâlimizi teh
likeye düşürecek bütün hareketlerden içtinap edilmelidir. 

Madde 81 . - Asgari maişet haddine tekabül eden kazanç ve gelirler
den vergi alınmamalıdır. 

M a d d e 82. - Mali işlerimizin yürütülmesinde ihtisasa büyük bir yer 
ver i lmesini , âmme hizmetlerini görecek olan her türlü devlet teşkilâtının 
makul ilmî esaslara göre kurulmuş olmasını zarurî görüyoruz. 

Madde 83. - Memleket te mevcut enflasyonu inkâr edecek yerde bunu 
önl iyecek tedbirlerin alınmasına, emisyonlardan kabil o lduğu kadar ka-
çınümasına dikkat etmek vazifemiz olacaktır. 

M a d d e 84. - Açık vc gizli mütemadiyen genişlet i lmekte olan inhisar
cılığı tedricen tahdit e r m e k ve bunların da istihsal masrafını azal tmak ve 
memleke t iktisadiyatını harap etmiyecek ve müstahsil leri tazyikten kur
taracak tarzda usullere bağlamak hedefimiz olacaktır. 

M a d d e 85. - Sıhhî ve zarurî seyahatlarde döviz tedârikini güçleşt iren 
engeller in m ü m k ü n olabildiği kadar hafifletilmesini ve lüzumsuz yere dö
viz israf edi lmemesini istiyoruz. 

M a d d e 86. - Devlete menfaat temini bahanesiyle ferdin tasarruf ve 
mülkiyet haklarım ilıiâl etlen ve müsadere mahiyet inde olan ist imval ve 
ist imlâklere nihayet veri lmesine taraftarız. 

M a d d e 87. - İktisadı faaliyetleri daraltan, millet üzerinde gayrıtabii te
sirler yaratarak mübadeleyi güçleştiren vergi ve resimlerin yavaş yavaş 
ortadan kaldırılmasını temin azmindeyiz . 

- VIII -

Eğitim ve öğret im işleri 

Madde 88. - Parti Millî Eğit im ve öğret im işlerini bütün faaliyetinin 
temeli sayar. Devlet ve mahallî idare bütçelerinden bu işe ayrılacak mas
raf ihtiyacı karşılayacak ve geçen ihmalleri telâfi edecek bir hadde vasıl 
olmalıdır. Türk milletinin ileri milletlerin kültür ve medeniyet seviyesine 
yükse lmes i hedefimizdir. 

M a d d e 89. - Parti, bütün öğret im ve eği t im işlerimizin memleke t ihti
yacını en iyi karşılayacak umumî bir plâna bağlanmasını zarurî görmek-
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tedir; İrfan faaliyetimize sağlam ve istikrarlı bir yol ve gidiş hazır lamak, 
öğre t im işlerinin ana programını vücude getirmek ve bütün işleri buna 
göre ayar lamak için (Millî Eğit im ve Öğret im Şûrası) kurmak lüzumuna 
inanmaktadır . 

Bu Şûranın nasıl ıeşini olunacağı, kimlerin vücuda getirileceği ve va
zifesi bir kanunla tespit edilecektir. 

Madde 90. - Yapılacak programlar millete ilim ve teknik bilgilerle be
raber millî ve ahlâki terbiye verecek surette nizamlannıalı ; Türk gençliği
ne millî iman ve ülkü aşılayacak ve kuvvet lendirecek bir maksat takip et
melidir. 

Madde 9 1 . - Tahsilin devamı müddet ince öğrenci lere şahsî teşebbüs 
ve içtihat kabiliyeti ile yaratıcılık ve yapıcılık fikir ve terbiyesi vermel i ve 
onlar amelî hayatta muvaffak olacak surette yetiştirilmelidir. 

Madde 92. - Millerin ilim ve teknik alanlarında yükselmesini sağla
mak maksadiyle muhtel i f ilim ve fen şubelerinde araşt ırma ensti tüleri 
kurulmasını lüzumlu görmekteyiz . 

M a d d e 93. - Parti, bütün bilgilerin ilerlemesini sağlamak için her bö
lüme mensup en değerli bilginlerden mürekkep ve tam istiklâle sahip 
(Akademi) ler in kurulmasını faydalı görür. 

Made 94. - Memleket te sanat meslek okullarıyle fabrika çırak okul
larını çoğal tmak, küçük sanat ehlini bollaşt ırmak ve okulların hayata 
bağlılığına ehemmiyet vermek eğitim umdeler imizden olacaktır. 

Madde 95. - Mektep çağını okumadan geçirmiş vatandaşlara okullar 
dışında ve bilhassa askerlik hizmeti esnasında okuma yazma ve müm
kün olabildiği kadar lüzumlu bilgiler veri lmesine çal ışmak, okuma yaz
ına bi lmeyen iş sahi | ilerinin bu ihtiyaçlarını karşı lamak üzere akşam 
dersaneleri açılacaktn 

Madde 96. - Bütün eğitim ve öğret im üyelerinin maişet darlığı çekme
den vazifelerini muvaffakiyetlerini sağlamak ve lâyık oldukları yüksek iti
bar ve mevkii kendilerine temin e tmek azmindeyiz . 

İlkokul öğretmenler inden kabiliyeti tahakkuk edenler eğit im teşkilâ
tının en yüksek derecelerine kadar çıkabilmek fırsatını bulmalıdırlar. 

M a d d e 97. - Partimiz, yabancı dil tahsiline lüzumu kadar önem ve
r i lmemiş olduğunu kabul etmektedir. Bunun için de okul lar ımızda buna 
lüzumu kadar yer ayrı lmasını zaruri görüyoruz. 

Yurdumuzun muhtel if yerlerinde yabancı dil üzerine tedrisat yapan 
okullar aç ı lmasmı ve bu okullarda yabancı dil bilir öğrenciler yetiştiril
melerini istiyoruz. 
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Madde 98. - İlk öğretim, eğit im faaliyetinin temelini teşkil eder. Bu 
sebeple parti, bütün yal"t çocuklarının bir i lkokulda yer bulabi lmesini ve 
ilk öğre t imden istifadeyi güçleştiren âmillerin en kısa bir zamanda orta
dan kaldırı lmasını vazife bilir. 

Madde 99. - Köy okullarının da beşer sınıflı olmasının teminine çalı
şılacaktır. 

Madde 100. - Kalk ınma plânına göre köy okulları yapıl ı rken esasen 
varlıkları pek dar bulunan köy halkınm durumunu büsbütün güçleştire
cek mükellefiyet usulünden kaçınılması lüzumuna inanıyoruz. İnşaat ve 
tesisatta lüks ve israftan sakınılarak en sağlam ve en sade yapı tipleri 
tercih edilmelidir. 

M a d d e 101. - Doğu ve Güney bölgelerimizde üniversite açı lmasına ve 
üniversi te bulunan yer lerde icabeden müesseseler in yapı lması suretiyle 
birer üniversite sitesi kurulmasına taraftarız. 

Madde 102. - Liselerle yüksek okullarda ehliyet ve liyakat gösteren 
seciyeli ve memlekete bağlı ve itina ile seçilmiş gençlerden devlet hesabı
na kabil o lduğu kadar çok okuyucular ın müterakki yabancı memleket le
re gönderi lerek memleket ihtiyacına göre yüksek ihtisas sahibi olmaları
nı ve bunların ciddî ıu ura kebeye tâbi tutulmasını temine çalışacağız. 

Madde 103. - Beden Terbiyesi ve her nevi sporun memleket çapında 
teşvik ve tamimine, spor işlerinde hayatımıza ve maddî şartlarımıza uy
mayan şeylerden kaçınılarak imkânlara göre yerli malzeme ile hazırlan
mak suretiyle ucuz ve elverişli bir hale getiri lmesini doğru buluyoruz. 

Madde 104. - Şehit çocuklarının devlet okullarında parasız ve yatılı 
olarak okutulmasını istiyoruz. 

- IX -

Sağlık ve sosyal yardım işleri 

Madde 105. - Millet sağlığı meselesini, toptan ele al ınması gereken 
bir memleke t davası olarak görüyoruz. Hastalıkları iyi eden. hastalık se
beplerini ve hastalıklara karşı mukavemet i artıran iyi edici ve koruyucu 
bir sağlık politikası gudultnesi esası amacımızdır . 

Madde 106. - Lüzumlu sıhhî tesis ve tedbirlerin az zamanda plânlaş-
tırılıp gerçekleştiri lmesi için yüksek sıhhat şurasına kâfi salâhiyetlerin 
ver i lmesini lüzumlu görüyoruz. 

Madde 107. - Memleket in sıhhî durumunu iyileştirmek: bilhassa ço
cuk ö lümünü azaltmak için lüzumlu tedbirlerin al ınması hedeflerimizden 
biri olacaktır. Bu gayeye erişi lmek için halkın ihtiyacını karşı layacak sıı-
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rette şehir ve kasabalardaki hastane noksanlarmın ikmâline çalışılacak, 
doğum evleri islâh ve tevsi edilecek ve hükümet le mahall î idarelere ait 
hastaneler fakir halk için bedelsiz açık tutulacaktır. 

Madde 108. - İllerin mümkün olan yerlerin sanatoryomla prevantor
yum tesis edilecektir. 

Madde 109. - Köylerin sıhhî durumlarıyle meşgul o lmak üzere müm
kün olan bucaklarda bir hekim bulundurmayı ve küçük bir eczane ile 
dispanserler açmayı lüzumlu görmekteyiz . Buna imkân bulunmayan bu
caklarda hiç değilse birer küçük sıhhiye memuru ile birer ebe çalışt ırma
yı ihmal edi lmiyecek bir zaruret olarak kabul etmekteyiz. 

Madde 110. - Ver^m. frengi, t rahom, sıtma ve bu gibi hastalıklarla 
mücade le teşkilâtı tevsi ve takviye edilecektir. 

Madde 1 1 1 . - Kimsesiz ve yoksul çocuklara cemiyet yard ım kollarını 
açmal ı ve onların istidat ve kabiliyetlerine göre tahsil ve terbiyelerine yar
dım etmelidir. 

Madde 1 12. - Partimiz, memleket te fuhuş, kumar, sefalet, serserilik 
ve dilencilikle mücadeleyi kendisine bir borç bilir. 

Madde 1 13. - Dışardan gelen göçmenler in memleket te yerleşt ir i lmesi 
hususunda, sefaletlerine meydan vermeden itiyat ve kabiliyetleri ve yur
dun millî ihtiyaç ve savunma zaruretleri bakımından hem vatanın, hem 
de göçmenler in menfaatine en uygun bir usulün temin ve tatbikini isti
yoruz . 

Madde 1 14. - Yurdumuzda her medeni ve içtimaî faaliyetin hayırlı ve 
tam neticeler verebilmesi için çok esaslı bir iskân ve imâr plânı tatbikini 
lüzumlu görmekteyiz . 

- X -

Kalkınma işleri 

Madde 115. - Milli istihsal kuvvetlerini uyandırmak ve çoğal tmak, 
milletin daimi menfaatından i lham alan bir harici ticaret siyaseti takip 
etmek, hususi teşebbüsleri teşvik ve bilhassa fertleri ekonomi hayatında 
kendilerine düşen işleri görmeğe hazır lamak gibi şekil lerde devletin ikti
sadî faaliyete tanzime i olarak karışmasını caiz görmekteyiz . 

Madde 116. - Milletimizin en büyük ve en çok ihmal edilmiş kütlesi
ni teşkil eden köylümüzün bir an önce kalkınmasını millî refah ve içtimaî 
adalet in icabı sayıyoruz. Bu sebeple kanunlarımızda bilhassa köylü ve iş
çilerimizin medeniyet seviyesini yüksel tmek, istihsallerini artıracak ve 
değer lendirecek bütün tedbirleri a lmak, hak ve menfaatlerini korumak 
en müh im dâvalar ımızdan biri olacaktır. 
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Köylü ve çiftçinin kendisine ve ailesine yetecek toprağa ve onu işlete
cek vasıtalara sahip olması hedeflerimizden biridir. 

Bu maksatları temin için bilhassa aşağıda maddelerde gösterilen ted
birlerin al ınmasını lüzumlu görüyoruz: 

a) En kısa zamanca devlet topraklarını topraksız veya toprağı ye tmi-
yen çiftçiye en uygun şartlar altında dağı tmak ve bu işe adalet kaideleri
ni bozmadan aşırı büyük arazileri satın alarak devam etmek. 

b) U m u m î ahkâma göre toprak satın a lmak istiyen çiftçiye kolaylık 
göstermek, 

c ) Su lama işlerine önem ve rmek ve suların zararlarını önleyecek ted

birler a lmak. 

d ) Sıhhi ve ucuz koy evleri yapı lmasını sağlayacak tedbirleri a lmak, 

e ) Köy yollarının ana yollara biran evvel bağ lanmasmı temin e tmek. 

f) Zirai sigortaların kurulmasını teşvik ve temin ey lemlemek. 

g ) Ziraat Bankasının sermayesini ar t ı rmak ve çiftçiye daha faydalı ol
masını sağlamak, 

h) Çiftçinin muhtaç olduğu ziraat alet ve makinalar ını en kısa zaman
da temin ederek maliyeti ucuz ve bol mahsul elde etmesini sağlamak. 
M ü n a s i p yer lerde bu alet ve makinaların hiç değilse tamir edecek atelye-
lerin vücuda getirilmesini teşvik etmek. 

i) Ta r ım bölgelerinin hususiyetlerine göre gerekli tarım deneme , İslah 
ve üretme istasyonları açarak çiftçinin muhtaç olduğu her türlü hububat 
ve y e m nebatları tohumları tedarik e tmek ve bu müesseselerle çiftçinin 
ziraat bilgisini kuvvet lendirmek. 

k) Memleket in zirai mahsullerini kıymetlendiren ve çiftçinin kalkın
masını sağlayan ziraaı sanatlarını memleket sanayiinin ön planında tut
mak ve bu işte kooperatifçilikten de faydalanmak. 

Madde 117. - Memleket te sanayiciliğin inkişafı ziraat a leyhinde bir 
is t ikâmet almamalıdır: 

Madde 118. - Tarım işlerinin mahall î hususiyetleri üzerinde fikir ve 
mütalâa beyan ve rehberlik e tmek ve halkın ziraat bilgisini çoğal tmak 
için kurulan ziraat odalarının yetkileri artırılmalı ve bu odalar işler bir 
hale getirilmelidir. 

M a d d e 119. - Memleket te veteriner teşkilâtını mevcut hayvanları 
sıhhî murakabe altında bulundurarak salgm ve bulaşık hayvan hastalık-
lariyle ciddî surette mücadele edecek; at sığır, koyun ve keçi gibi hayvan 
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neslinin İslah ve teksirine yardım eyleyecek ve hayvan sağlığını korumak 
için tesisi faydalı olan kursların iradesini temin edecek bir hale get i rme
yi zaruri görmekteyiz . 

Madde 120. - Her iş ve meslek için ucuz kredi sağlayacak müessese
lerin vücut bulmasını teşvik e tmek ve kolaylaşt ı rmak kararındayız. 

Madde 121. - İşçinin grev yapmak hakkını kabul ediyoruz. Ancak bu 
hak işçi ile işveren arasındaki mukaveleler i ve diğer işçilerin çal ışma 
hakkını ihlâl edemez. Grevler hususi bir kanunla tanzim edilmelidir. 

Madde 122. - Ekonomimizin çabuk gelişmesi için kooperatif lerin her 

türlü siyasî tesirlerden kurtularak çoğalmasını en müessir vası talardan 

sayıyoruz. 

Madde 123. - Memleke t sanayiinin gelişmesi için bilhassa ham mad
desi yurt ta bulunan sanayii teşvik lüzumuna inanan parti, bu sahada 
gümrük himayesini zaruri görür. Bununla birlikte bu h imayenin sanayi
cileri eski usullerle ve az çalışarak aşırı kazanç sağlamak ve fuzuli bir pa
halılığa sebep olmak yoluna sevk etmiyecek ölçüde olmasını isteriz. 

Madde 124. - Yabancı memleket lerden getirilecek olan her türlü 
ulaşt ı rma vasıtaları (Binek otomobilleri ve emsalleri hariç) ile memleket 
te temini kabil o lmayan ziraat ve sanayi alet ve makineleri ve memleket 
iktisadiyatında müessir olan iptidai ve ham maddeler ile makine, kitap, 
tıbbî ecza ve levazım, matbaa alet ve edavatı gibi maddeler in gümrük re
simleri ile muamele vergileri asgari hadde indirihııelidir. 

Madde 125. - Küçük sanat e rbabmm himayesini ve bilhassa iptidaî 
maddeler i memlekette yetişen sanayii ve ev tezgâhlarının teşvikini istiyo
ruz. 

Madde 126. - Parti, ta çıraklık ve öğrenme devrinden ihtiyarlık ve 
emekli l ik devrine kadar şuurlu ve düzenli bir işçi siyasetinin tespit ve tat
bikini ve imkân dairesinde bütün ihtimalleri karşı layan bir işçi sigorta 
usulünün ihdasını ve tekemmül ettirilmesini ön planda tutar. 

Madde 127. - Parıi . yurdumuzun çabuk kalkınması için yer l i serma
yelerin kifayet etmiyeceğini takdir eder. Bu bakımdan faydalı büyük iş
lerde kullanılmak üzere yabancı sermayenin memleket te karşılıklı bir gü
ven içinde çalışmasının teminini lüzumlu görür. 

Madde 128. - Yurtta belediye hudutları içinde ve dışında ulaşt ı rma 
ve taşıma vasıtalarının hususi teşebbüslere bırakılmasını ve hükümet ve 
belediyelerin daha ziyade murakabe vazifesi görmesin i tercih ediyoruz. 
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Madde 129. - Emniyet ve istikrarı ticarî hayatın zaruri bir şartı say
maktayız. Sun'i tedbirlerle tesisine çalışılan ticarî muvazene\ 'e . devletin 
lüzumsuz müdahaleler ine ve meşru rekabeti ihlâl eden bütün hareketle
re aleyhtarız. 

M a d d e 130. - Deniz mahsuller i istihsal ve ticaretine taalluk eden te
şebbüsler in gelişmesi için icabeden bütün tedbirlerin al ınmasına ve bu 
teşebbüslerin teşvikine ö n e m verilecektir. 

- XI -

O r m a n işleri 

Madde 131. - Orman işlerine düsturumuz ormanın ve gelirinin sahi
bine, verginin hazineye, işletmenin hususî teşebbüse v e murakabenin 
devlete ait olmasıdır. 

M a d d e 132. - Devlet ormanlar ı yalnız sahipsiz ormanlara hasredil-
meli; evvelce eşhasa ait olanlar sahiplerine iade edilmeli ve kamulaştır
m a yüzünden vukua gelen zararlar adilâne tanzim olunmalıdır . 

Mill î ormanlar genişleti lmeli ve eşhas tarafından yetişt ir i lmiş ve yetiş
tiri lecek olan ormanlara bilhassa ö n e m veri lmeli ve bu nevi teşebbüsler 
teşvik edilmelidir. 

Madde 133. - Baltalıklar öteden beri onlardan faydalanan köylerin 
mânevi şahsiyetine mal edilmelidir. 

M a d d e 134. — Devlet ormanlarının muhafazası mahall î idarelere, iş
letmeleri , devlet murakabesi altında hususî teşebbüslere bırakılmalı; ve 
yer i ka lmayan bugünkü isletme teşkilâtı tasfiye edilmelidir. 

Madde 135. - Ormanlardan devlet murakabesinin şekli ve tatbik tar
zı ile bunların muhafazasını sağlayacak hususî kanunlar ın millet meııfa-
atına en uygun şekilde tanzimini istiyoruz. 

Madde 136. - Baltalıkların köylü için haiz oldukları hayatî önemi gö-
zönünde tutan partimiz bunlardan istifade tarzmın aşağıdaki şekilde tes
hirini zaruri görmektedir. 

a) Baltalıklarda tespit edi lecek miktarm köylülerin ihtiyacına göre 
taksim ve tefriki köy ihtiyar heyetlerinin murakabesi alt ında ve kendi 
aralarında \^apılmalıdır. 

b) Baltalıklarda toprağın kuvvetine göre 10-20 seneye ayrı lmış kesme 
planları yapı larak köy odalarına evvelden asılmış ve ilân edilmiş bulun
malıdır. 

c) Baltalıklar için makul ve muhik şekilde her sene tespit edi lecek rü
sum, köy ihtiyar heyetleri tarafından istifade edeceklere adilâne taksim 
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edilerek kesim mevsiminden önce, muhtarlarca gereken memurlara 
makbuz mukabi l inde teslim edilmelidir. 

d) Baltal ıklardan alınacak mahsulün kullanılma tarzına devletçe mü
dahale edilmemelidir . 

2 . Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı tarafından M.P. Genel Baş
kanlığına sunulan takriri*) 

Millet Partisi Genel Başkanlığına 

Programımızda mevcut o lmayan fikir ve temayüller in part imize izafe 
edi lmek istenmesinin ne gibi ihtilâflara sebebiyet verdiği büyük kongre
mizde cereyan eden hâdiselerle t amamen ortaya çıkmış bulunmaktadır . 

Daima ileriye gitmeyi hedef tutan partimize karşı yapı lan gerilik is-
nat larmı çürütmek ve yanlış anlayışlara mâni o lmak için, ilk tedbir ola
rak büyük kongrenin ittifakla tasvip ettiği Genel Yürü tme Kurulu rapo
runun fikir ceryanlan kısmında tespit edilen görüş ve esasların Genel 
Yürü tme Kurul üyelerinin siyasî konuşmalar ında belirtilmesini ve rapo
run bu kısmının basılacak tüzük ve programa bir lahika halinde raptının 
karar altına alınmasını arz ve teklif ederim. 

Genel Yürü tme Kurulu Üyesi 
Osman Bölükbaşı 

Yukarıdaki takrirde bahis konusu oları ve Millet Partisi büyük kong
resince kabul edilen Genel Yürü tme Kurulu raporunun fikir cereyanları 
başlığını taşıyan kısmı: 

Fikir cereyanları 

Raporumuzun bu kısmına gelmişken Genel Kuru lumuz Türk iyemiz 
için yen i bir fikir hareketi getiren partimizin ana prensipleri üzerinde bi
raz durmayı faydalı bulmaktadır. Her şeyden evvel şunu belir tmek iste
riz ki, part imiz ifrat ve tefriti temsil eden cereyanların ortasında siyasî ve 
içtimaî bir itidal hareketi olarak kurulmuştur. Bu bakımdan Millet Parti
si hiç bir siyasî teşekküle nasip o lmayan tarihî bir vazife ve mesuliyeti 
üzerine almış bulunuyor. Bir taraftan millî müesseseler imizin mazis ine 
ve tar ihimizden gelen tecrübelere hürmetkarız . Programımızın 7 nci 
maddes inde açıkça ifade edildiği gibi, partimiz, içtimaî n izamın teşekkü
lünde itikatların, ahlâkın, geleneklerin ve ör f âdetin büyük hisleri bulun
duğuna ve bunların devlet nüfuzu dışmda kalmaları gerekt iğine kanidir. 
Part imizin bu karakteri ve vicdan hürriyeti hakkındaki 12 nci maddes i 
siyasî hasımlarımız tarafından her zaman yanlış ve yalan propagandalar
la başka türlü gösteri lmeye çahşılmaktadır. 

(*) Kudret (20 Mayıs 1952) 
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Halbuki , biz aynı zamanda ve açıkça tekâmülcüyüz. Part imizin 13 
üncü maddes i bu vasfımızı sarahetle göstermektedir . Bizi irticaa avans 
ve rmekle i tham edenlere hatır latmak isteriz ki, iktidara geçersek halife ve 
sultanları getireceğimiz, eski harfleri kabul edeceğimiz, peçe ve kafes 
devrini canlandıracağımız, taaddüdü zevcata müsaade edeceğimiz gibi 
iddialar hayasızca uydurulmuş birer iftiradan başka bir şey değildir. Tür-
kiyemizde bu kabil geriye dönüş hareketleri asla vuku bulmıyacaktır . 

A y n ı zamanda iktidarın en selâhiyetli ağızları tarafından ifade edilen 
ve "İrtica korkusu vardır" şeklinde hulâsa olunan fikri de reddetmekte
yiz . Çünkü; bize göre. T ı ı ık iyemiz i tehdit eden ve kara bir taassubu ifa
de eyl iyen bir tehlike varsa, bu, halkımızın henüz demokrat ik rejime lâ
yık olmadığı manasına gelir ki, bu kanaat vasil ik ve diktatörlük rejiminin 
yen iden tavsiyesinin başka şekilde ifadesidir. Binaenaleyh part imize fe
sat sokmak, halkı y ı ld ı rmak ve muhalefeti yok etmek maksadiyle iktidar 
partisi lideri tarafından zaman zaman ortaya atüan bu fikrin aynı lider
ler tarafından 14 Mayıs akşamına kadar nefretle reddedildiğini ve Türki
y e halkının her bakımdan reşit ve mümeyyiz olduğu ve vesayete muhtaç 
bulunmadığ ı yolunda kesif propaganda yapıldığını hatır latmak isteriz. 
İktidar partisi liderlerini bu bakımdan da samimiyete davet e tmek vazi
femizdir. Biz im demokrasi felsefemiz bir arkadaşımız tarafından şöyle 
hulâsa edilmişti : "Halkın vicdanına uygun kanunlar ve kanuna bağlı bir 
devlet nizamı." Bunu kabul etmeyenler in demokras iden bahse tmeye 
hakları yoktur. 

4 - C U M H U R I Y E T Ç I M I L L E T P A R T I S I 

10 Şubat 1954'te kuruldu. Bu Partinin, Meclis teki üye sayısı 2 olup, 
(1) ya sama yılı sonuna (Dönem sonuna) kadar değişiklik olmamıştır . 

A ) A N A N İ Z A M N A M E 

Cumhur iye tç i Millet Partisi Ana Nizamnamesidir . 

Madde — 1 
Partinin adı, umumi merkezi 

Cumhur iye tç i Millet Partisi adiyle siyasî bir parti kurulmuştur. 

Part inin umumî merkezi Ankara 'dadır . Lüzum görülen yer lerde işlem 
n izamname hükümlerine göre şubeler açüacaktır. 

Madde — 2 
Partinin mevzuu ve gayesi 

Hakiki demokrasinin teessüsüne hizmet e tmek suretiyle Türk Mille
t inin refah ve saadetini sağlamak ve programında vazıh esasları tahak-

(1) Osman Bölükbaşı (Kırşehir). Abdurralıman Boyacıgiller (Zonguldak) 

7 1 7 4 



TlTvK PARL AN IENTO TARİHİ 

Halbuki , biz aynı zamanda ve açıkça tekâmülcüyüz. Part imizin 13 
üncü maddes i bu vasfımızı sarahetle göstermektedir . Bizi irticaa avans 
ve rmekle i tham edenlere hatır latmak isteriz ki, iktidara geçersek halife ve 
sultanları getireceğimiz, eski harfleri kabul edeceğimiz, peçe ve kafes 
devrini canlandıracağımız, taaddüdü zevcata müsaade edeceğimiz gibi 
iddialar hayasızca uydurulmuş birer iftiradan başka bir şey değildir. Tür-
kiyemizde bu kabil geriye dönüş hareketleri asla vuku bulmıyacaktır . 

A y n ı zamanda iktidarın en selâhiyetli ağızları tarafından ifade edilen 
ve "İrtica korkusu vardır" şeklinde hulâsa olunan fikri de reddetmekte
yiz . Çünkü; bize göre. T ı ı ık iyemiz i tehdit eden ve kara bir taassubu ifa
de eyl iyen bir tehlike varsa, bu, halkımızın henüz demokrat ik rejime lâ
yık olmadığı manasına gelir ki, bu kanaat vasil ik ve diktatörlük rejiminin 
yen iden tavsiyesinin başka şekilde ifadesidir. Binaenaleyh part imize fe
sat sokmak, halkı y ı ld ı rmak ve muhalefeti yok etmek maksadiyle iktidar 
partisi lideri tarafından zaman zaman ortaya atüan bu fikrin aynı lider
ler tarafından 14 Mayıs akşamına kadar nefretle reddedildiğini ve Türki
y e halkının her bakımdan reşit ve mümeyyiz olduğu ve vesayete muhtaç 
bulunmadığ ı yolunda kesif propaganda yapıldığını hatır latmak isteriz. 
İktidar partisi liderlerini bu bakımdan da samimiyete davet e tmek vazi
femizdir. Biz im demokrasi felsefemiz bir arkadaşımız tarafından şöyle 
hulâsa edilmişti : "Halkın vicdanına uygun kanunlar ve kanuna bağlı bir 
devlet nizamı." Bunu kabul etmeyenler in demokras iden bahse tmeye 
hakları yoktur. 

4 - C U M H U R I Y E T Ç I M I L L E T P A R T I S I 

10 Şubat 1954'te kuruldu. Bu Partinin, Meclis teki üye sayısı 2 olup, 
(1) ya sama yılı sonuna (Dönem sonuna) kadar değişiklik olmamıştır . 

A ) A N A N İ Z A M N A M E 

Cumhur iye tç i Millet Partisi Ana Nizamnamesidir . 

Madde — 1 
Partinin adı, umumi merkezi 

Cumhur iye tç i Millet Partisi adiyle siyasî bir parti kurulmuştur. 

Part inin umumî merkezi Ankara 'dadır . Lüzum görülen yer lerde işlem 
n izamname hükümlerine göre şubeler açüacaktır. 

Madde — 2 
Partinin mevzuu ve gayesi 

Hakiki demokrasinin teessüsüne hizmet e tmek suretiyle Türk Mille
t inin refah ve saadetini sağlamak ve programında vazıh esasları tahak-

(1) Osman Bölükbaşı (Kırşehir). Abdurralıman Boyacıgiller (Zonguldak) 

7 1 7 4 



DÖNEMİN SİYASÎ YAPISI VE BAŞLICA ETIvİNLİKLER 

7175 

kuk et t i rmek için, kanunların tanıdığı haklar ve ana n izamnamesindeki 
hükümler dairesinde çalışmaktır. 

Madde — 3 

Partiye girmek ve çıkmak 

A ) Partiye girmenin şartları : 

a ) Partiye âza olacakların medenî haklara sahip ve mebus seçmek 
hakkını haiz olmaları . 

b) Türk vatandaşı bulunmaları, 

c ) Şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan ağır hapis veya hapis cezasiyle 
m a h k û m olmamalar ı . 

ç) Vatanın istiklâl ve bütünlüğünü parçalamayı hedef tutan veya mil
lî hâkimiyet esasına uymayan ideolojiler ve komünizmle alâkalarının bu
lunmamalar ı , 

d ) Parti ana nizamnamesi ve p rogramma uygun hareketi kabul ve ta-
ahhüd etmeleri şarttır. 

Bu şartları haiz olanlar, ild partili tarafından imzalanacak giriş varaka
sı ile alâkalı İdare Heyetine müracaat ederek partiye kabullerini isterler. 

Alâkal ı İdare Heyetinin kararı ile muamele t ekemmül eder. 

Müracaat lar ı ret olunanlarla, bu ana n izamname hükmüne aykırı bir 
surette kabul edilenler haklarında üst kademeler le partililerin. U m u m i 
İdare Heyet i ile Vilâyet İdare heyetlerine itiraz hakları vardır. 

Bu heyetlerin vereeekleri kararlar katidir. 

Azalık sıfatının zevali 

B) Partiden çıkmanın şartları : 

a) Part iden istifa etmek, 

b) Partiye girme şart ve vasıflarını kaybetmek, veya haysiyet divanı 
karariyle partiden daimî olarak çıkarılmakla, âzalık sıfatı zail olur. 

Madde — 4 

Parti şubelerinin tesisi, idare, temsil ve salâhiyetleri derecesi 

a) İdare heyetleri ve bir misli yedekleri , kendi kongreleri tarafından 
vazife gördükleri yere kayıtlı partililer arasından gizli rey-açık tasnif asi l
liyle ve bir faaliyet devresi için intihap olunurlar. 

b) İdare heyetleri ocak' ve bucaklarda 3-7 

Kazalarda 3-9 

Vilâyetlerde 3-11 

azadan teşekkül ederler. 



Tl RK PARLAMENTO TARİHİ 

c) İdare heyetlerinde vazife taksimi : 

Kongrelerce intiha be d ilen her idare heyeti, teşekkülünü mütaakıp 

derhal toplanarak aralarında gizli rey-açık tasnif usuliyle, a ra la rmdan 

bir reis, bir reisvekili. bir kât ip ve bir de muhas ip-veznedar int ihabede-

rek keyfiyeti karar defterine yazarlar ve tasdikli bir suretini bir yukar ı 

idare heyetine yollarlar. Bir suretini de mahall în en yüksek mülkiye âmi

rine tevdi ederler. 

Üç kişiden teşekkül eden heyetlerde, muhasip-veznedar l ık kâtip tara

fından ifa edilir. 

ç) Reis ve gaybubetlerinde reisvekilleri, vazifeli oldukları çevrelerde 

idare heyetlerinin salâhiyetleri derecesine göre a lman kararlar mucibin

ce şubeleri temsil ve idare ederler. 

d ) İdare heyetleri, m e r i kanunlar dairesinde ve parti ana n izamname

si ve programı hükümler ine uygun olarak U m u m i İdare Heyet ince ittihaz 

edilen kararlar gereğince faaliyette bulunurlar. 

Madde — 5 

Umumî İdare heyetinde vazife taksimi 

U m u m î İdare Heyeti. Parti reisi dâhil 11-21 azadan teşekkül eder. 

Parti büyük kongresi ayrıca bir misli yedek âza intihabeder. Azalar da yu

kank i fıkralar hükmünce partililer arasından intihabolunurlar. 

Parti Reisi , büyük kongrece partililer arasından gizli rey-açık tasnif 

usuliyle ayrıca intihal »edilir. 

Madde — 6 

Partinin mevzuu ve gayesi 

Parti büyük kongresince intihabedilen U m u m î İdare Heyeti , teşekkü

lünü mütaakip derhal toplanarak aralarından, gizli rey-açık tasnif usu

liyle bir reisvekili , bir umumî kâtip, bir umumî kâtip muavini ve bir de 

muhas ip-veznedar ini i l ıabederek keyfiyeti karar defterine yazar ve tas

dikli bir suretini mahallin en yüksek mülkiye âmirine tevdi eder. 

Umumî İdare Heyetinin temsil, vazife ve salâhiyetleri 

A ) Partiyi Umumî idare Heyeti temsil, sevkü idare eder ve m e r i ka

nunlar dairesinde. Parti Ana Nizamnames i ve program hükümler ine uy

gun olarak ittihaz edilen kararlar Riyaset Divanı tarafından infaz olunur. 

U m u m î İdare Heyeti, temsil salâhiyetini reis ve gaybubet inde reisve
kili vasıtasiyle istimal eder. 
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Parti reisi veya vekilinin istifası veya ö lümü halinde kongreye kadar 
vazife görmek üzere Umumî İdare Heyeti kendi arasından bir reis intihap 
eder. 

Umumi İdare Heyetinin faaliyet tarzı 

B ) U m u m î İdare H e y e t i , mesaisini kendisi tanzim ile müzakere usu

lünü tespit eder. 

Madde — 7 

Kongrelere ait hükümler 

İdare Heyetleri vazife taksimini mütaakıp mesai tarzlarını da tanzim 
ederler. 

Ancak , her idare heyetinin ayda en az bir defa içtima etmesi şarttır. 

Mazeretsiz bir biri ardına üç içtimaa gelmeyen istifa etmiş sayılır. An
cak, ikinci içtimai mütaakıp gelmeyene keyfiyet ve üçüncü içtimai gün ve 
saati bir tezkere ile bildirilir. Bu takdirde de icabet e tmeyenin yer ine 
kongrece en çok rey alan yedek vazifeye davet edilir. 

Madde — 8 

Kongrelerin zamanı 

Kongreler in toplantı tarihleri, vilâyetler idare heyetlerince mahall î 
şart ve icaplara göre tespit edilerek bir ay evvel inden umumî heyeti ile alt 
kademelere bildirilir. Ancak, bu kongrelerin, her sene toplanacak olan 
büyük kongrenin akdi tarihi olarak kabul edilen Ekim aymdan bir ay ev
ve l vazifelerini ikmal etmiş olmaları lâzımdır. 

Madde — 9 

Ocak kongreleri 

Ocak kongreleri, oeağa kayıtlı azadan teşekkül eder. Y ü z e kadar âza 
için beş, bundan yukarı her elli âza için de ikişer delege intihap oluna
rak bucak kongrelerine iştirak edilir. Ocağı o lmayan bucaklar da birer 
ocak addolunur. 

Ocak teşkilâtı kurulmayan yerlerde parti mümessi l l ikler i ihdas edile
bilir. Bunlar çevrelerindeki en yakın teşkilâta bağlı olarak partiye ait va
zife ve salâhiyetlerle teçhiz edilirler, ikâmetgâhlarının bulundukları ma
hallerde partiyi temsil ederler. 

Madde — 10 

Bucak kongreleri 

Bucak kongreleri , kendi delegeleri adedinin yarısı kadar âza seçerek 
bunlarla kaza kongrelerine iştirak ederler. 
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Ocağı o lmayan bucaklarda kayıtlı âzanm yüze kadar olan kısım için 
beş, bundan fazla her elli âza için de birer delege seçerek doğrudan doğ
ruya kaza kongrelerine iştirak ederler. 

Bucağı olmayan ocaklar kendi mevcutlarının yüze kadar olanı için iki 
v e bundan yukar ı her elli âza için de birer delege seçerek kaza kongresi
ne iştirak ederler. 

Madde — 11 

Kaza ve vilâyet kongreleri 

Kaza kongreleri , kendi delegelerinin üçte biri, vi lâyet kongreler i de 
mevcu t delegelerinin beşte biri nispetinde delege seçerek yukar ı kademe 
kongreler ine iştirak ederler. 

Müre t tep adetten fazla olan her küsur bire iblâğ olunur. 

Madde — 12 

Delegeler ve sayısı 

Delegeler mevcuda göre değil; müret tep miktara göre hesabedilir . 

Her partili, ancak, kayıtlı bulunduğu ocak, bucak, kaza ve vilâyet 
kongreler ince delege seçerek bir yukar ı kademe kongresine iştirak eder. 

Hiçbir âza, partinin birden fazla teşkilât kademesinde kayıtlı o lamaz. 

Madde — 13 

Yedek delegeler 

Her kongre, int ihabedeceği delegelerin bir misli kadar da yedek dele
ge seçer. Bu yedekler, aldıkları rey sırasına göre mazeret l i delegelerin yer
lerine kongrelere iştirak ederler. 

Madde — 14 

Meclis Gruplarının kongreye iştiraki 

Meclis Grubu da, mevcudunun üçte biri nispetinde delege seçerek 
büyük kongreye iştirak eder. 

Tabiî delegeler 

U m u m î idare heyeti ile reisin, ibrayı mütaakıp büyük kongrenin fa
aliyetlerine iştirak etmek hakkıdır. Bunlar büyük kongrenin tabiî delege
leridir. 

Madde — 15 

Büyük kongrenin davet tarzı 

Büyük kongrenin toplanacağı yer, tarih ve saati ile ruzname vaktin
den en az yedi gün evvel ilân edilir. İlân keyfiyeti günlük iki gazete ile ya
pılır. 
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Bu müdde t içinde keyfiyetin en yüksek mülkiye âmirine bi ldirmesi de 

şarttır. 

Madde — 16 

Kongrelerin açılışı 

Kongreler, idare heyetleri reisleri ve gaybubet ler inde reisvekilleri tara

fından yapı lacak yoklamada müret tep adedin ekseriyeti bulunduğu tak

dirde çal ışmalarına başlayabilirler. 

Nisap hâsıl olmazsa, kongre ertesi günün aynı saatine bırakılır ve 

mevcut âza ile çalışmaya başlar. 

Ancak , büyük kongrede nisap temin edilemediği takdirde toplantı, üç 

gün sonraya talik edilir. Talik sebepleriyle yeni içt imain tarihi ve yeri ruz-

namesiyle beraber iki gazete ile ilân ve mahallîn en yüksek mülkiye âmi

rine bildirilir. 

Madde — 17 

Kongre faaliyeti 

Ruznamen in müzakeresine başlanmadan evvel faaliyetin intizam ve 
sevku idaresini temin etmek için, partililer arasından bir kongre reisi, bir 
veya iki reisvekili ve lüzumu kadar kâtip, açık veya gizli reyle seçilir. 

Madde — 18 

Delegeliğe itiraz 

Yoklama yalnız mevcudun adedini tâyin için değil delegelerin ana ni
z a m n a m e hükümler ine uygun bir tarzda seçilip seçi lmediklerinin de tes
pitine şâmildir. Delegeler için itiraz vâki olursa kongre, ruznamenin mü
zakeresine başlamadan evvel açık reyle intihap edilecek beş kişilik bir 
komisyon vasıtasiyle bu itirazı tetkik ettirir. 

Komisyonun tanzim edeceği rapor, sözcüsü tarafından kongreye arz 

edilir v e açık reyle bir karara bağlanır. 

Bu karar katidir. Raporun karara bağlanmasına kadar hakkında iti

raz vâki olan delege, müzakerelere iştirak ve rey verir. Ancak , kendisi 

hakkındaki müzakerede rey kul lanamaz. 

Komisyon raporunun müzakeresinde, itiraz edenle itiraz olunanlar ve 

komisyon sözcüsünden başkasına söz veri lmez. 

Rapor açık reyle neticeye bağlanır. Bu rapor karara bağlanmadıkça 

idare heyetleri intihaplariyle kongreler delegeleri intihaplarına geçi lemez. 
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Kongrelerin vazife ve salâhiyetleri 

a) Faaliyet ve hesap raporlarını müzakere ve bir karara bağlamak, 

b) Bütçeyi tasdik etmek'. 

c ) İdare heyetleriyle haysiyet divanlarını seçmek, 

çî Delegeleri seçmek. 

d ) Ve partiye ait bilerimle hususlar hakkında kararlar a lmaktan iba
rettir. 

Madde — 19 

Parti ana nizamnamesinin tadili 

A n a nizamnamenin tadili, umumî idare heyetinin veya büyük kongre 
yok lamas ında hazır bulunan delegelerin beşte birinin vazıh talebi üzeri
ne ruznameye ithal ve ekseriyetle tadil edilir. 

Parti programında tadilât 

Programda tadilât, umumî idare heyetinin veya büyük kongre yokla
masında hazır bulunan delegelerin üçte birinin yazılı talebi üzerine ruz
nameye ithal ve üçte iki ekseriyetle tadil edilir. 

Büyük kongrenin fevkalâde toplantısı 

Büyük kongre fevkalade toplantıya, umumî idare heyetinin veya par
tiye kayıtlı azanın beşte birinin karar ve yazıl ı talepleriyle yapılır. 

Bu toplantıda ruznameye dâhil maddeler d ışmda müzakere cereyan 
edemez. 

Madde — 20 

Kongreler zabıt hülâsaları 

Kongre ler in zabıt hülasaları ve ittihaz olunan kararlar reis. reisvekil
leri ve kâtipleri tarafından imzalanarak saklanır. 

Büyük kongre müzakere ve kararları ci ldbentlerde ve imkân husu
lünde bastırılarak kitap halinde muhafaza edilir. 

Madde — 21 

Parti sözcüleri ve partiyi ilzam eden beyanat 

Parti namına beyanatta bulunmak: parti programı ve umdeler i daire
sinde part inin umunu siyasetinin mesuliyetini taşıyan umumî idare he
yet ince ittihaz olunan kararlar dairesinde parti reisine aittir. 

Bu kabil beyanatın, reisin gaybubet inden veya muvafakat iyle reisve

kili, umumî kâtip veya muavini tarafından yapı lması da caizdir. 

Partiyi ancak bu beyanat i lzam eder. 
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Madde — 22 

Azalar hakkında takibat 

Â z a m n ana nizamname, program, büyük kongre ve umumî idare he-

vet ince ittihaz ve teşkilata tamim edilen hususlara aykır ı fiil ve hareket

lerinden dolayı haklarında haysiyet d ivanlannca takibat yapılır. 

Madde — 23 

Haysiyet divanları seçimi 

Yüksek Haysiyet Divanı yedi ve vilâyetler haysiyat divanları beş aza
dan teşekkül e tmek üzere kongrelerince seçilirler. 

Divanlarda vâki inhilâl veya mazeretsiz bir biri ardına üç toplantıya 
ge lmeme halinde müsTal î addedilen âza yerine kongreler inde alınan rey
ler s ırasma göre yedekleri vilâyetler ve umumî idare heyetince vazifeye 
davet olunur. 

Madde — 24 

Haysiyet divanlarının mesai tarzı 

Haysiyet divanları, intihaplarını mütaakıp derhal idare heyetler ince 
toplantıya davet edilirler. Bu toplantıda mesai tarzlariyle müzakere lere 
ait hususları tâyin ve tespit ederler. 

Divanlar ekseriyetle içtima ederler ve kararlar mevcudun ekseriyetiy
le verilir. 

Madde — 25 

Haysiyet divanlarına müracaat şekli 

Bir hâdisenin haysiyet divanına intikali için, bir partilinin veya şikâ
yet edilen partilinin kayıtlı bulunduğu idare heyetlerindenbirinin yazıl ı 
ş ikâyette bulunması şarttır. Ancak, Umumî îdare Heyet i muttali o lduğu 
her hâdiseyi alâkalı haysiyet divanına intikal ettirir. 

Müebbet ihraç kararlarının itiraz mercii büyük kongre, muvakkat ih
raç karar larmın ise yüksek haysiyet divanıdır. 

Bu kararlar re'sen a l â k a l ı haysiyet d ivanlannca merci ler ine intikal et
t ir i lmek üzere Umumi İdare Heyetine tevdi edilirler. 

Vilâyetler idare heyetleriyle haysiyet divanları azaları hakkında Yük
sek Haysiyet Divanınca Parti U m u m î İdare Heyeti ile Yüksek Haysiyet Di
vanı azaları, haklarında takibat Büyük Kongreye aittir. 

Kararların infazı 

Katiyet kesbetmedikçe hiçbir karar infaz olunamaz, ancak, işin hay
siyet divanlarına tevdiinden evvel vazifeli idare heyetleri tarafından ihti-
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yati tedbir cümlesinden olmak üzere -karar sonuna kadar- şikâyet olu
nan partilinin, muvakkaten partiden alâkasının kesilmesine karar verile
bilir. 

Haysiyet divanları da evrakın tevdiini mütaakıp bu tedbiri alabilir. Bu 
karar aleyhine itiraz caiz değildir. 

Bu kabîl şikâyetlerde, şikâyet olunan partililer hakkında idare heyet
leri evrakı bir hafta zarfında haysiyet divanına intikal e t t i rmek mecburi
yetindedirler. 

Haysiyet divanları da evrakın kendilerine tevdiinden it ibaren âzami 
üç ay içinde karar verirler. 

Müruruzaman 

Takibat müruruzamanı , şikâyete mevzu olan fiil ve hareketin vuku
undan itibaren bir yıldır. 

Cezalar 
a) İhtar, 

b) Muvakka t ve un i e t)bet ihraçtır. 

Muvakka t ihraç cezası bir seneden fazla olamaz. 

Madde — 26 

Malî hükümler 
Partinin gelirleri şunlardır : 

A ) Yı lda yüz yirmi lirayı geçmemek üzere âza aidatı, 

B) Teberrular, 

C ) Malî mevzuatın hükümler ine uygun olarak tertibedilen müsamere 
ve p iyango gibi sair gelir lerden ibarettir. 

Piyango tertibi 

Piyango tertibi, U m u m î İdare Heyetinin müsaades ine bağlıdır. 

Madde — 27 

Kıymetli evrak ve saire 

Kıymet l i evrak, makiniz ve sair kıymetli kâğıtlar U m u m î İdare Heye
tince tab ve tevzi edilir. 

Madde — 28 

Hesapların teftiş ve murakabesi 

Partiye ait hesaba) kongrelerde işari reyle i ı ı t ihabedilen üç veya beş 
kişilik bir komisyon marifetiyle teftiş ve murakabe edüir. 
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Madde — 29 

Tahsilat ve sarfiyat 

Her nevi tahsilat makbuzla yapılır. Sarfiyat bütçeye göre idare heyet

leri kararı ile evrakı müsbitesine istinaden yapılır. 

Madde — 30 

Gayrimenkul alım-satımı 

U m u m î İdare Heyeii gayr imenkul al ım-satımına ve buna müteferri 

muamelâ t ı ifaya salahiyetlidir. 

Madde — 31 

Fesih imlinde malların tasfiye şekli 

Partinin feshi halinde, malların tasfiyesi, mevzuata ve büyük kongre
ce ittihaz edi lecek karara göre yapılır. 

Madde — 32 

Teftiş teşkilâtı 

U m u m î İdare Heyei i lüzum gördüğü bölgelerde çal ışmak üzere müfet
tişlikler ihdas edebilir. 

Madde — 33 

Talimatnameler yapılması 

U m u m î İdare Heyeti, mevzuat ve işbu ana n izamname hükümler ine 
aykır ı o lmamak üzere muhasebe, teftiş, propaganda, ihtisas komisyonla
rı, yoklama, parti gruplarının teşekkül ve mesai tarzları gibi hususlar 
hakkında tal imatnameler yapmaya salahiyetlidir. 

Tefsir 

U m u m î İdare Heyeti, lüzum gördüğü hallerde ana n izamnameyi tefsi

re salahiyetlidir. 

Madde — 34 

Mebus namzetlerinin tesbiti 

Mebus namzetlerinin dörtte üçü mahallî teşkilât, dörtte biri de Umu
mî İdare Heyet i tarafından tespit edilir. 

Madde — 35 

Partinin feshi 

Partinin kendi kendine feshine karar verebi lmesi kanun hükümler ine 
tâbidir. 
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Muvakkat maddeler 

Muvakkat madde — I 

Müteşebbis idare heyetleri 

Müteşebbis umumi idare heyeti, lüzum gördüğü takdirde vilâyet ve

ya kazalarda müteşebbis idare heyetleri vücuda get i rmeyi bir veya birkaç 

zata tevdi edebilir. 

Her müteşebbis idare heyetinin ilk vazifesi kendi çevresinde müteşeb
bis idare heyetleri vücuda getirmektedir. 

Muvakkat madde — 2 

Müteşebbis idare heyetlerinin değiştirilmesi 

Müteşebbis idare heyetleri kâfi faaliyet gösteremedikler i veya azalar 
arasında geçimsizlik zuhur ettiği takdirde müteşebbis u m u m î idare he
yeti , idare heyetlerinde değişiklikler yapmaya veya yeniden müteşebbis 
idare heyetleri teşkiline salahiyetlidir. 

Muvakkat madde — 3 

Haysiyet divanlarının teşekkülüne kadar bu vazife müteşebbis umu
mî idare heyeti tarafından tedvir olunur. 

Muvakkat madde — 4 

Büyük kongre salâhiyeti 

Büyük kongrenin akdi tarihine kadar müteşebbis umumî idare heye
ti büyük kongrenin haiz olduğu salâhiyetleri istimal edebilir. 

Muvakkat madde — 5 

Müteşebbis Umumî İdare Heyetinin teşekkül tarzı 

Müteşebbis Umumi İdare Heyeti gizli reyle müessisler tarafından se
çilir. 

Seç imi mütaakıp aralarından parti u m u m î reisi, reisvekili, u m u m i 
kât ip ve muavini ile muhasip-veznedar seçerek vazifeye başlarlar. 

Müteşebbis umumi idare heyeti gizli reyle ve ittifakla yeni âza alarak 
heyeti , n izamnamedeki âzami hadde kadar artırılabilir. Ancak, müteşeb
bis umumî idare heyetinin adedi yediden az olamaz. 

(Müteşebbis Genel İdare Kurulunca 14. VIII. 1954 tarihli İstanbul toplantısında 
Nizamnameye eklenmesine karar verilen muvakkat 6 nci madde :) 

Muvakkat madde — 6 

Cumhur iyetç i Miller Partisinin ana n izamnamesine aşağıda yazıl ı 
muvakka t 6. madde eklenmiştir : 
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(*) «İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi» diğer sayfalara konmuştur. 
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(Müteşebbis Umumî İdare Heyeti, teşkilâtın memleke t ö lçüsünde ta
mamlanmas ı veya kademe kongrelerinin en müsai t bir şekilde yapılabil
mesi mülâhaza ve sebebiyle Büyük Kongreyi sekiz aydan fazla o lmamak 
şartiyle tehire salahiyetlidir.) 

Partinin Müessisleri 

Enis Akaygen; Emekli Büyükelçi - İstanbul eski Mebusu . İstanbul -
Yakacık N o . 4. 

Ertuğrul Akça: avukat, İstanbul, Fenerbahçe Dalyan mevki i Akça 
apar tmanı daire 1. 

Sadık Akdoğan: emekli General, Afyon K. eski Mebusu . İstanbul. Le-
vend Çalıkuşu Sok. No. 1 

Fuad A m a : avukat. İstanbul, Küçük Bebek Dere S. No . 8 

Suphi Battır; S inob eski Mebusu, İstanbul, Beyoğlu Sıra Serviler No. 
184 Dinç Apar tmanı 

Lûtfi Bornovali ; tüccar - fabrikatör, İstanbul, Kadıköy Çiftehavuzlar 
Cd. N o . 8 

A. Boyacıgiller; avukat - Zonguldak Mebusu. Ankara , Necat ibey Cad. 
25-6 

Osman Bölükbaşı: Kırşehir Mebusu. Ankara . Necat ibey Cad. No. 1 1 

Mehme t Ali Derman: doktor - operatör. Niğde Derman Hastanesi sa
hibi. Niğde , Zafer Cad. Derman Hastanesi 

Cemal Islak; doktor - çiftçi A y d m . Kurtuluş Mal ı . No . 45 

Saadet Kaçar; avukat. İstanbul, Fatih Sofularmolla Hüsrev Sok. No. 16 

Enver Kök; yüksel-; orman mühendis i S inob eski Mebusu . İstanbul, 

Kad ıköy Göztepe Yeşilbalıar Sokak. No . 2 

A h m e t Oğuz; iktisat doktoru, tüccar, Eskişehir eski Mebusu , İstan
bul, Fâtih Kıztaşı Cad Başak Apar tmanı No . 3 

A h m e t Tahtakıhç; Avukat, Kütahya eski Mebusu, Ankara . Yener 
Apar tman ı No.4 Atatürk Bulvarı. 

b) Cumhuriyetçi Millet Partisi Programı 

- I -
Madde — 1 

Cumhuriyetç i Millet Partisinin gayesi, Türkiye 'de insan haklarını (*) 
hâkim kılacak ve bunları güvenilir teminata bağlayacak bir Devlet niza
mı kurmaktır . 
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Parti bu gayeye : 

a) Hürriyet, emniyet , müsavat ve adalet mefkurelerine, 

b) Millî hâkimiyet ve lâik Cumhuriyet esaslarma, 

c ) Garp örneği demokras i hukukuna, 

d ) Milliyetçilik akidesine, 

s amimî surette bağlanmakla varı labi leceğine kanidir. 

Madde — 2 

Parti, Anayasamızın bu gaye ve esaslara uygun bir hale konu lmasmı 
ve aşağıda gösterilen teminat prensipleriyle, bâzı yeni müesseseler in 
Anayasada sarih surette yer almasını lüzumlu görür. 

- II -
Madde — 3 

Anayasaya c/irmesini islediğimiz teminat prensipleri 

a) Bir leşmiş Milleılerce neşredilen «İnsan Hakları Dünya Beyanna
mesi" (*) ndeki hak vc hürriyetlerin Anayasamızda açıkça ifade edi lmesi 
ve teminata bağlanması: 

b) Kanunlar ın Anayasaya aykırılığı hakkında dâva hakkı tanınması: 

c ) Anayasaya aykırı kanun teklif ed i lememesi ve yapı lamaması : 

d) Anayasa tadilinin bugünkünden daha teminatlı şartlara bağlanması; 

e) Mahkemeler in istiklâlil ve hâkimlerin her türlü nüfuz ve tesirden 
uzak kalması hususunda Anayasa teminatı altına al ınması: 

f) Devlet memurlar ın m: hak, vazife ve mesuliyetleri i t ibariyle tâbi ola
cakları prensip kaidelerinin Anayasada tâyin edilmesi; 

g ) Lâiklik, din ve vicdan hürriyeti gibi modern Devlet esaslarının Ana
yasa ile tarif ve tesbit olunması; 

h) Siyasî partilerin Anayasaca tanınması ve teminata bağlanmış mü
esseseler haline konulması . 

- III -
Madde — 4 

Anayasada yer almasını istediğimiz müesseseler 

a) Cumhuriyetçi Millet Partisi nazarında. Türkiyemizde ikinci bir 
meclis kurulması âcil bir zaruret halini almıştır. Binaenaleyh; teşri salâ
hiyeti, ş imdiki Millet Meclisi ile kurulacak ikinci meclis tarafından kulla
nılacaktır. 

(*) «İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi» diğer sayfalara konmuştur. 
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Her iki meclisin seç.imi. teşekkülü, vazife ve salâhiyetleri Anayasada 
gösterilecektir. 

b) Anayasa mahkemesi : 

Teşekkül tarzı Anayasa ile tespit edilmek suretiyle bir «Anayasa Mah
kemes i» kurulacaktır. B u mahkeme kanunların Anayasaya aykırılığı dâ
valar ına hükmeder. Seçim mazbataları hakkındaki ihtilâfları halleder ve 
Yüksek Seç im Kurulu vazifesini görür ve siyasi partiler hakkında fesih 
kararı verir. 

Anayasa Mahkemesi azaları teşriî meclislerde ve başka devlet hizmet
lerinde vazife a lmayacaklar ı gibi avukatl ık da yapamazlar . 

Madde — 5 

Yüksek Hâkimler Meclisi 

Teşekkül tarzı Anayasa ile tespit edi lmek ve teşri ve icra kuvvetleriy
le hiçbir alâka ve münasebet i o lmamak üzere bir «Yüksek Hâkimler Mec
lisi» kurulacaktır. 

Hâkimler in nasp ve tayin terfi, nakil ve tahvil ve diğer bütün zatî ve 
inzibatî hususlara dair kurar ve rmek ve bu mecl is in salâhiyetidir. 

- IV -

Madde — 6 

Partinin, Cumhıırreisi ve Hükümet hakkındaki düşünceleri 

a) Cumhurreis i . kongre halinde toplanan iki meclisi par lâmento tara
fından ve par lâmento azaları arasından, gizli reyle, yedi sene için seçilir. 
Müddet i biten zat. bir devre geçmeden tekrar seçi lemez. 

b) Cumhurreisi , vatana ihanet, Anayasa ve millî hâkimiyet rejimine 
suikast ve tecavüz suçları müstesna olmak üzere, vazifesine dâhil mu
amelelerden dolayı mesul değildir. 

c ) Cumhurreis i . parti ve politika cereyanlarının, şahıs ve zümre men
faatlerinin dışında kalır. 

d ) Başvekil hariç, diğer vekiller par lâmento dış ından alınabilir. 

e ) Hükümet , Millet Meclisinin her an i t imadına haiz olmalıdır. İküıci 
mecl is üçte iki ekseriyetle ademii t imat beyan e tmedikçe Hükümete it imat 
etmiş sayılır. 

- V -

Madde — 7 

Cumhuriyetç i Millet Partisi, Sağlık Sosyal yardımı , Millî Eği t im gibi 
memleke t hizmetlerinin esas itibariyle Devlete ait o lduğunu kabul eder. 
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Bunanla beraber bu sahalarda hususî teşebbüsünde Devlete yardımcı 
teşkilât vücuda get i rmesinde fayda görür. 

Madde — 8 

Memleket in imarı ve iktisaden kalkınması mevzuunda part imiz. Dev
leti birinci derecede vazifeli telâkki eder. Yolların ve l imanların yapı lma
sı, münaka le imkân ve vasitalarının temin ve ıslahı, büyük sulama tesis
leriyle enerji santrallerinin kurulması , memleke t sanayiini gelişt irecek ve 
canlandıracak imkânların hazır lanması gibi işler, millî ka lk ınma saba
sında Devlete düşen vazifelerdendir. 

Bu faaliyetler dışında kalan saha hususi teşebbüse ait olmalıdır an
cak; hususi teşebbüs g ü r ünün kâfi gelmediği hususlarda Devlet teşvikçi 
ve ya rd ımcı olmalıdır. 

Madde — 9 

Emeğin istismarına yol açan faaliyetleri durdurmak, kanunî veya fiilî 
her çeşit inhisarcılığa son vermek, serbest rekabet sahasında Devlet le
hindeki imtiyazları kaldırmak, say ve se rmaye münasebet ler inde hakka
niyeti hâk im ve memleket menfaatlerini nâzım kılmak emelimizdir . 

Madde — 10 

Partimiz, Devletin çiftçi ve işçi hayatiyle daha ya landan i lgi lenmesini: 
köye , köylüye ve işçiye ait meselelerin birinci plânda ele a l ınmasını ister. 
Bunun için de bütün demokrat memleket lerde olduğu üzere iktisadî, iç
t imaî ve kültürel sahalarda süratle i lerlemeyi, rasyonel ve koordine bir 
surette çal ışmayı derpiş edip m ü m k ü n kılacak bir (Plân - p rogramın) mü
tehassıs İare a, vücuda getiri lmesini zaruri görür.) 

VI 

Madde — 11 

Memleket imiz in istiklâlini ve toprak bütünlüğünü korumak, dış poli
t ikamızın temelidir. 

Bütün sahalarda milletlerin hukuk eşitliğine ve milletlerarası tesanüt 
ve iş birliğine taraftarız. 

Mill î varlığın; ancak millî güçle korunabileceği bir hakikat olmakla 

beraber, Birleşmiş Milletler ideali dairesinde kolektif güvene müstenit , 

barışçı, açık ve dürüst bir dış siyasetin takibini, memleke t menfaatlerini 

en uygun yo l sayıyoruz. Harici münasebet lere ait t emenni ve remzimiz, 

devaml ı bir dünya sulhu içinde mesut bir Türkiye görmektir . 
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VII 

Madde — 12 

Din ve Devlet işlerinin birbirinden ayrı olması . Devlet ve Hükümet iş
lerinde kanunların miller ihtiyaçlarına ve ilmin esaslarına göre hazırlan
ması ve tatbik edilmesi, bunun yanında din ve v icdan hürriyetinin diğer 
hak ve hürriyetler gibi mukaddes tanınması ve teminat altında bulundu
rulması, partimizin lâiklik görüşünün ifadesidir. 

Lâiklik hiçbir zaman din düşmanl ığı değildir. 

Madde — 13 

Biz im samimî surette bağlandığımız milliyetçilik; düşünce ve his bir
liği ve müşterek bir hayat ve istikbale inanışı t a zammun eden ve memle
ket için münasebet lerde terbiyeci ve tesanütçü ve milletlerarası münase
betlerde sulhçu ve insaniyetçi bir milliyetçiliktir. 

Madde — 14 

Memleket imizin vasıl olduğu terakki merhalesinden geri götürecek 
bir zihniyeti reddetiğimiz gibi; milletimizin bir an evvel muasır medeniyet 
seviyesine ulaşması için lüzumlu hamlelerin yapı lmasına taraftarız. 

Madde — 15 

Parti, kadınlara butun sahalarda, erkeklerin haiz oldukları hakları 
tanır v e bu hususun kanunlarla teyidini ister. 

Madde — 16 

İnsan hak ve hürriyetlerini takyideden komünis t akideye muhal i f ol
duğumuz gibi memleket imizde komünizm açıkça kanun dışı sayılması 
lüzumuna kaaniyiz. 

5 - T Ü R K İ Y E K Ö Y L Ü PARTİSİ (*) 

İkinci Yasama Yılında 19 Mayıs 1952'de kurulan partinin 4 üyesi 
olup (1) yasama yılı sonuna kadar bir değişiklik olmamıştır . 

Üçüncü Yasama Yıl ı başında 4 üyesi olan Partiye 2 üyenin gi rmesi (2) 
sonucu üye sayısı 6 oldu. 

(*) a) Yıllık Devre IX. TBMM Matbaası 1955 

b) Tarık Z. Tunaya Dr. Türkiye'de Siyasî Partiler 

(1) Süreyya Endik (Çanakkale). R. Oğuz Arık (Seyhan). Yusuf Ziya Eker (Seyhan) 
ve Cezmi Türk (Seyhan) 

(2) Kâzını Arar (Çankırı). Kemal Atakurt (Çankırı) 
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Parti Grubu İdare Heyeti 

Grup Başkanı 

Kât ip 

Seyhan Mebusu 

Seyhan Mebusu 

Remzi Oğuz Arık 
Y. Ziya Eker 

Dördüncü Yasama Yılı başmda Partinin üye adedi 6 olup, d ö n e m so

nuna kadar değişmedi . 

Kuruluş yılı : 19 Mayıs 1952 

Kuruluş yer i ve Merkezi : Ankara , Yenişehir, Demir tepe - Sümer So. 

Kurucu ve İdareciler : Fahrî Başkan : Ord. Prof. E them Menemenci -

oğlu, Genel Başkan : Prof. Remzi Oğuz Ar ık (Seyhan Milletvekil i ) , Genel 

Sekreter : Tahsin Demiray (Naşir ve muharr i r) : Genel Merkez İdare Ku

rulu üyeleri : Hakkı Kamil Beşe (Eski Vakıflar Genel Müdürü) , Dr. Sürey

ya Endik (Çanakkale Milletvekil i) , Yusuf ziya Eker (Seyhan Mil letveki l i ) . 

Â s i m Güne , Asa f İlbay, Cemil Kantemir, Dr. Cezmi Türk (Seyhan Millet

veki l i ) . 

5 - T Ü R K İ Y E K Ö Y L Ü PARTİSİ 

A ) T Ü R K İ Y E K Ö Y L Ü P A R T İ S İ N İ N K U R U L U Ş B E Y A N N A M E S İ 

Büyük Türk Milletine . 

Türkiye Köylü Partisi bugün - 19 Mayıs 1952 Pazartesi günü - millî 

vazife ve h izmet yoluna girmiş bulunuyor. 

Türkiye Köylü Partisi, bir sınıf savaşı yapmak ve bundan zümre men-

faatları elde e tmek gayesiyle kurulmuş siyasî bir birlik değildir. Onun bi

ricik gayesi , Türk milletinin hürriyet ve eşitlik içinde birliğini sağlamak

tır. İşte bu gayesi dolayısiyle Türkiye Köylü Partisi, Türk milletinin parti

sidir. Türk içtimaî bünyesinin temelini teşkil eden köy ve köylü, hiç şüp

hesiz, bütün sosyal meselelerimizin d ü ğ ü m noktasıdır. Part imizin adı da 

bunu ifade etmektedi ı . 

Parti Grubu İdare Heyeti 

Grup Reisi 

Re is vekili 

Kât ipÇankır ı Mebusu 

Seyhan Mebusu 

Çanakkale Mebusu 

Kâz ım Arar 

Remzi Oğuz Ar ık 

Süreyya Endik 

N o . 2 1 . 
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Genç Osmandan , Selini III. den, Mahmud-u Adl î -den. Gülhane Hattı-
hümayunundan . Birinci ve İkinci Meşrutiyeti hazır layanlardan tâ Cum
huriyeti kuranlara kadar, bu memleket in iyi niyet sahibi aydın adamlar ı 
kalkınmağa, yenil iğe, ileriye doğru hamleler yaptılar. Türk Devletini yeni
leşt i rmek ve Türk milletini yükse l tmek için Türk çocukları canlarını ver
diler. Bütün bu gayelere rağmen alınmış veya varı lmış olan netice bugün 
gözler imizin önündedir. Bu küçülmüş vatan manzarası birçok bakımdan, 
bilhassa köylerimiz bakımından, iç sızlatıcıdır. Bununla beraber yüz. yü
z d ü yıldır milletimizin temeli olan köylünün maruz kaldığı sürekli ihmal 
düşünülür, öte yandan İstiklâl Savaşı gibi büyük zaferler ve insanlık 
önünde verdiği parlak imtihanlar da göz önüne getirilirse, büyük kitlemi
zin yanlış bir plân ve programa kurban edilegehniş olduğu kolayca anla
şılır. 

Millet imizi biran evvel kalkındırabilmek için büyük köylü kitlesini ön 
plâna alan yolu tutmak zarureti vardır. Bu kanaat Part imizin programı
na baştan başa hâkim olmuştur. Partinin bugün toplanan müteşebbisle
ri heyeti tarafından vücude getirilen bu program, bugünden başlayarak, 
bütün düşünen vatandaşların, aydınların fikir yardımlari le Türkiyenin 
u m u m î kalkınma programı değerini alarak Ekim ayında toplanacak olan 
birinci Büyük Kongremize sunulacaktır. 

Siyasî sahada başlayan faaliyetimize gelince : Partimiz demokra t ik ve 
hayırlı bir murakabe vazifesini başarmak azmindedir . Millet imizin el ve 
gönül birliğiyle kalkınması gibi bir gayeye bağlandığı içindir ki. kinden, 
nefretten, hırstan uzak kalmağı kendisine düstur bi lmekte; sevgi ve şu
uru hareket noktası olarak almaktadır. Bu partiyi kuranlar ve onu be
nimseyenler kin ve hırstan ne kadar kaçmıyorlarsa, prensipler üstünde 
herhangi bir fedakârlıktan da o kadar tiskiniyorlar. 

Bu partiyi yalnız seçim mekanizması gibi telâkki edenler aldanırlar. 
Bu parti bir fikir partisi olarak yaşamak azmindedir. Bu memleket te , par
tizan tipini ve onun memleket birliğine vurduğu darbenin neticelerini or
tadan kaldırmak zorundayız. 

Türkiye Köylü Partisi büyük köylü kitlesinin de söz sahibi o lmasma 
çalışan bir mekanizma olarak milletimizin emrine giriyor ve Al lahın ina
yeti , milletimizin sağ duyusuna güvenerek çal ışmaya başlıyor. 

T Ü R K İ Y E K Ö Y L Ü P A R T İ S İ 
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B) G A Y E V E P R E N S İ P L E R 

Gaye 

Tar ihimizin son yuz yıl lardaki seyrinin tabiî bir neticesi olarak mille
t imizin ana kütlesini teşkil eden köylünün çok geri ve refahtan adeta 
m a h r u m bir seviyede kaldığını, hattâ bu geriliğin bizzat şehirli ve aydın 
kütlenin hızla gel işmesine mâni olan ana sebeplerin başında bulunduğu
nu görüyoruz. 

Türkiye Köylü Partisi: köylüler başta o lmak üzere bütün çalışan va

tandaşları ve ailelerini kültürde, teknikte, refahta ileri bir yen i hayata ka

vuş turup söz ve mevki sahibi yaparak milletimizi dışardan, içerden gele

cek her türlü tehlike ve taarruzlara karşı koyabilen. sağlam bünyeli bir 

millet birliği haline get i rmek ve böylece u m u m î emniyet ve refahı sağla

mak maksadıyla kurulmuştur. 

Prensipler 

1. Türkiye 'nin kısa zamanda başarılacak ıslahat ile, içtimaî, iktisadî 

gel işmesini sağlamak, onu her bakımdan geri kalmış bir ülke olmaktan 

kur ta rmak istiyoruz. 

2. Siyasî, içtünaî. idari sahada gerçekten demokrat ik olan parlamen

ter bir cumhuriyet rejimini kuvvetlendirecek, t amamlayacak yeni bir 

anayasa meydana geririlmesini sağlamak, Türkiye 'yi idare eden kuvvet

ler arasındaki vazife ve mesuliyet şuurlarını düzene koymak istiyoruz. 

3. Vatandaşların siyasî ve medenî haklarını her sahada tamamlay ıp 

kuvvet lendirerek Türkiyemizde yaşanan gerçekler haline get i rmek ve 

bunları anayasa teminatı altına a lmak prensibimizdir. 

Anayasaya aykırı kanunların çıkmasını , tatbik edi lmesini ön lemek iç-
ni müstaki l bir (Anayasa Mahkemes i ) kurulmasını zarurî görmekteyiz . 

4. Cumhur iye t rejimini ve bu rejimle elde edilen zihniyeti ve esasları 

korumak, gerekenleri yeni hayatın icaplarına göre ıslah etmek, tamam

lamak prensibimizdir 

5. Lâikliğin din düşmanl ığı şeklinde anlaşı lmasını reddetmek, din ve 

vicdan hürriyetini öteki ana haklar gibi insanlığın mukaddes hakların

dan saymak prensibini benimsiyoruz. Partimiz lâikliği, memleket işlerin

de, idaresinde bütün kanunların millet anlayışına, ihtiyaçlarına ve ilmin 

esaslarına uygun olması mânasında alır. Dinin tamamiyle muhte rem bir 

vicdan konusu olarak, siyasetten ayrı tutulması prensibini benimser. 
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6. Devlet teşkilâtını idare edenleri her türlü siyasî tesirden, nüfuzdan, 
müdaha leden korumak: memurların, müstahdemler in tâyin, terfi, emek
lilik işlerinde açık sicil usulüne dayanarak, ehliyet ve kıdemini dikkate 
almak, prensibimizdir. Her derecedeki hizmet erbabını refahlandırma işi
ni, kadro engellerinden kurtarmak istiyoruz. 

7. Bütün â m m e hizmetlerinde, gereken ıslâhatı süratle yapacağız . 
Köycülük, içtimaî emniyet . ıslahatçılık başlıca prensiplerimizdendir . 

8. Köy, Bucak, Belediye. İl İdarelerini Merkezin vasil iğinden kurtarıp 
idarî muhtar iyete eriştirmek, tam teşkilâtlı bucaklar sayısını arttırarak 
idarî teşkilâtı genişletmek, t amamlamak kararındayız. 

9. Adaleti , gerçekten mülkün esası haline koymak lâzımdır. Bu mak
satla da, adalet cihazını her türlü siyasî tesirlerin üstünde müstaki l bir 
varlık olarak tutmak: ıslâh etmek, genişletmek, t amamlamak, kuvvetlen
d i rmek zaruretine inanıyoruz. Adale t dağıtımını, bucaklara ve köylere 
kadar yayacağız . 

10. Çalışan büyük kitlenin (çiftçinin, işçinin, esnafın) her ba lomdan 
iyi yetiştiri lmesini sağlamak ve onları ilim, idare alanlarında vazife ve 
mes'uliyetler yüklenecek seviyeye yüksel tmek prensibine büyük değer 
ver iyoruz. 

11. Köylünün ve çalışan büyük kitlenen -devletçe ayrı bir mevzuu 
olarak henüz ele a l ınmayan- hayatını; içtimaî teminat altına almak: sağ
lık, hastalık, işsizlik, ihtiyarlık günlerinde korumak prensibini milletimiz 
için hayatî biliyoruz. 

12. Çalışan vatandaşların kanunun ve devletin henüz üstünde esas
lıca durmadığı aile yuvalar ım korumak; istidat ve ehliyetlerini yükselt
mek yolunda tedbirleri, teşvikleri es i rgememek esaslarımızdandır . 

13. Vatandaşlar arasında din, ırk, cins, mezhep, aile. zümre, meslek 
parti farkı gözetmeksizin, eşit haklara dayanan, devaml ı bir içtimaî yar
d ımlaşmayı teşvik etmek, kuvvetlendirmek, kimsesizleri , yoksulları , sa
ka t lan koruyacak müesseseler meydana get i rmek istiyoruz. 

14. Dullar, yet imler başta o lmak üzere bütün m e m u r ve emekli ler -
eski, yeni farkı gözetmeksizin- eşit haklara terfih e tmek ve isteyenleri 
müstahsi l hale getirmek prensibimizdir. 

15. Kadınlarımızın her balomdan ve bilhassa aile yuvalarında vazifeleri
ni kolaylaştırmak bakımından yetişip yükselmelerini sağlamak hedefimizdir. 

16. Millî Eğit im ile köyde ve şehirde Türk fertlerini hür, araştırcı in
san şuuruna ve itiyat kırına dayanan şahsiyet sahibi olarak yet iş t i rmek 
prensibimizdir. Bir köy ve şehir düşmanlığı yara tmadan, köyün bünyesi
ni göz önünde tutan bir yet iş t i rmeye büyük ehemmiye t veriyoruz. 
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17. Mill î ve edebî değerleri korumak, devam ett irmek, yüksel t ip sev
dirmek; ilim araştırmalarına teşvik etmek, müzeleri , kütüphaneleri , gü
zel sanat ve spor yuvalarını çoğal tmak yolu ile halkın terbiye ve kültür iş
lerini sağlamak, ilim ve kül türümüzü tesadüflerden kurtaracak akade-
nülerle enstitüleri kurmak prensibine önem veriyoruz. 

18. Millet murakabesini en tesirli şekilde tamamlayıp kuvvetlendire
cek olan basm ve yayın hürriyetini, gerçek demokras i lerdeki serbestlik 
seviyesine ç ıkarmak istiyoruz. Basmı, radyoyu, her türlü yaynı vasıtala
rını, hükümet i elinde bulunduran Partinin, kendi polit ikasına alet ol
maktan korumayı başlıca prensip görüyoruz. 

19. Millet imizin hayat kaynağı olan köylümüzü ve köyler imizi topye-
kûn kalkındırmak prensibimizdir. Partimiz, köylü kalkınma davasını yal
nız köylü mevzuu değil, şehirleriyle birlikte Türk vatandaşlar ının da baş
lıca başka şartı telâkki eyler. Türk köylüsü, medenî insanlık haysiyetine 
yakışır bir varlıkta olmadıkça Türk milletinin medenî dünyadaki yerini 
hakkiyle a lmasına imkân yoktur kanaatindeyiz. 

20 . Türk köylüsünün ve Türk va tanm kalkınması için memleke t bün
yes ine uygun bir ziraat reformu şarttır. 

2 1 . Her türlü sermaye ve yat ı r ım imkânlar ından faydalanarak köyle
rimizi yeniden inşa. imar ve ihya e tmek prensibimizdir. 

22 . Küçük mülkiyet, küçük sermaye ve küçük kazanç sahiplerinin 
varl ıklarını koruyup gelişt irmeyi, sayüarını art t ırmayı, içtimaî selâmeti
miz için zarurî görüyoruz. 

23 . İçtimaî bünyemizi kuwe t l end i rmek . gittikçe artan işsizliği önle
m e k için yapılacak ziraat reformuyla birlikte ve bunlara muvazi olarak 
sanayi leşmeyi planlamak, hızlandırmak istiyoruz. Devletin yalnız ağır sa
nayi kurmasını , bu sanayii devam ettirmesini, diğer sanayi kollarını da 
serbest teşebbüse, (çalışanların da ortak olabileceği) şirketlere bırakma
sını lüzumlu bulmaktayız. 

24 . Serbest teşebbüsün gelişmesi için gerekli olan hukuk, idare, ma
liye saha larmdak istikran ve memleket te var olan müktesep haklara say
gı sağlamak ana prensiplerimizdendir. 

25 . Türk ordusunu her türlü iç, dış siyaset tesirlerinden uzak. tarih
teki şanına yaraşır bir millet müessesesi halinde devam ett irmek, kuv
vet lendi rmek kararındayız. 

26 . Devlet in ve anayurdun bütünlüğünü, iç ve dış emniyetini , içtimaî 
ve iktisadî selâmetini sağlayacak haberleri toplayan, her türlü Partizan 
tesirlerden uzak ilmî ve teknik servislere de cihazlanmış yeni bir teşkilât 
kurulmasını faydalı buluyoruz. 
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Halbuki , biz aynı zamanda ve açıkça tekâmülcüyüz. Part imizin 13 
üncü maddes i bu vasfımızı sarahetle göstermektedir . Bizi irticaa avans 
ve rmekle i tham edenlere hatır latmak isteriz ki, iktidara geçersek halife ve 
sultanları getireceğimiz, eski harfleri kabul edeceğimiz, peçe ve kafes 
devrini canlandıracağımız, taaddüdü zevcata müsaade edeceğimiz gibi 
iddialar hayasızca uydurulmuş birer iftiradan başka bir şey değildir. Tür-
kiyemizde bu kabil geriye dönüş hareketleri asla vuku bulmıyacaktır . 

A y n ı zamanda iktidarın en selâhiyetli ağızları tarafından ifade edilen 
ve "İrtica korkusu vardır" şeklinde hulâsa olunan fikri de reddetmekte
yiz . Çünkü; bize göre. T ı ı ık iyemiz i tehdit eden ve kara bir taassubu ifa
de eyl iyen bir tehlike varsa, bu, halkımızın henüz demokrat ik rejime lâ
yık olmadığı manasına gelir ki, bu kanaat vasil ik ve diktatörlük rejiminin 
yen iden tavsiyesinin başka şekilde ifadesidir. Binaenaleyh part imize fe
sat sokmak, halkı y ı ld ı rmak ve muhalefeti yok etmek maksadiyle iktidar 
partisi lideri tarafından zaman zaman ortaya atüan bu fikrin aynı lider
ler tarafından 14 Mayıs akşamına kadar nefretle reddedildiğini ve Türki
y e halkının her bakımdan reşit ve mümeyyiz olduğu ve vesayete muhtaç 
bulunmadığ ı yolunda kesif propaganda yapıldığını hatır latmak isteriz. 
İktidar partisi liderlerini bu bakımdan da samimiyete davet e tmek vazi
femizdir. Biz im demokrasi felsefemiz bir arkadaşımız tarafından şöyle 
hulâsa edilmişti : "Halkın vicdanına uygun kanunlar ve kanuna bağlı bir 
devlet nizamı." Bunu kabul etmeyenler in demokras iden bahse tmeye 
hakları yoktur. 

4 - C U M H U R I Y E T Ç I M I L L E T P A R T I S I 

10 Şubat 1954'te kuruldu. Bu Partinin, Meclis teki üye sayısı 2 olup, 
(1) ya sama yılı sonuna (Dönem sonuna) kadar değişiklik olmamıştır . 

A ) A N A N İ Z A M N A M E 

Cumhur iye tç i Millet Partisi Ana Nizamnamesidir . 

Madde — 1 
Partinin adı, umumi merkezi 

Cumhur iye tç i Millet Partisi adiyle siyasî bir parti kurulmuştur. 

Part inin umumî merkezi Ankara 'dadır . Lüzum görülen yer lerde işlem 
n izamname hükümlerine göre şubeler açüacaktır. 

Madde — 2 
Partinin mevzuu ve gayesi 

Hakiki demokrasinin teessüsüne hizmet e tmek suretiyle Türk Mille
t inin refah ve saadetini sağlamak ve programında vazıh esasları tahak-

(1) Osman Bölükbaşı (Kırşehir). Abdurralıman Boyacıgiller (Zonguldak) 
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kuk et t i rmek için, kanunların tanıdığı haklar ve ana n izamnamesindeki 
hükümler dairesinde çalışmaktır. 

Madde — 3 

Partiye girmek ve çıkmak 

A ) Partiye girmenin şartları : 

a ) Partiye âza olacakların medenî haklara sahip ve mebus seçmek 
hakkını haiz olmaları . 

b) Türk vatandaşı bulunmaları, 

c ) Şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan ağır hapis veya hapis cezasiyle 
m a h k û m olmamalar ı . 

ç) Vatanın istiklâl ve bütünlüğünü parçalamayı hedef tutan veya mil
lî hâkimiyet esasına uymayan ideolojiler ve komünizmle alâkalarının bu
lunmamalar ı , 

d ) Parti ana nizamnamesi ve p rogramma uygun hareketi kabul ve ta-
ahhüd etmeleri şarttır. 

Bu şartları haiz olanlar, ild partili tarafından imzalanacak giriş varaka
sı ile alâkalı İdare Heyetine müracaat ederek partiye kabullerini isterler. 

Alâkal ı İdare Heyetinin kararı ile muamele t ekemmül eder. 

Müracaat lar ı ret olunanlarla, bu ana n izamname hükmüne aykırı bir 
surette kabul edilenler haklarında üst kademeler le partililerin. U m u m i 
İdare Heyet i ile Vilâyet İdare heyetlerine itiraz hakları vardır. 

Bu heyetlerin vereeekleri kararlar katidir. 

Azalık sıfatının zevali 

B) Partiden çıkmanın şartları : 

a) Part iden istifa etmek, 

b) Partiye girme şart ve vasıflarını kaybetmek, veya haysiyet divanı 
karariyle partiden daimî olarak çıkarılmakla, âzalık sıfatı zail olur. 

Madde — 4 

Parti şubelerinin tesisi, idare, temsil ve salâhiyetleri derecesi 

a) İdare heyetleri ve bir misli yedekleri , kendi kongreleri tarafından 
vazife gördükleri yere kayıtlı partililer arasından gizli rey-açık tasnif asi l
liyle ve bir faaliyet devresi için intihap olunurlar. 

b) İdare heyetleri ocak' ve bucaklarda 3-7 

Kazalarda 3-9 

Vilâyetlerde 3-11 

azadan teşekkül ederler. 
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c) İdare heyetlerinde vazife taksimi : 

Kongrelerce intiha be d ilen her idare heyeti, teşekkülünü mütaakıp 

derhal toplanarak aralarında gizli rey-açık tasnif usuliyle, a ra la rmdan 

bir reis, bir reisvekili. bir kât ip ve bir de muhas ip-veznedar int ihabede-

rek keyfiyeti karar defterine yazarlar ve tasdikli bir suretini bir yukar ı 

idare heyetine yollarlar. Bir suretini de mahall în en yüksek mülkiye âmi

rine tevdi ederler. 

Üç kişiden teşekkül eden heyetlerde, muhasip-veznedar l ık kâtip tara

fından ifa edilir. 

ç) Reis ve gaybubetlerinde reisvekilleri, vazifeli oldukları çevrelerde 

idare heyetlerinin salâhiyetleri derecesine göre a lman kararlar mucibin

ce şubeleri temsil ve idare ederler. 

d ) İdare heyetleri, m e r i kanunlar dairesinde ve parti ana n izamname

si ve programı hükümler ine uygun olarak U m u m i İdare Heyet ince ittihaz 

edilen kararlar gereğince faaliyette bulunurlar. 

Madde — 5 

Umumî İdare heyetinde vazife taksimi 

U m u m î İdare Heyeti. Parti reisi dâhil 11-21 azadan teşekkül eder. 

Parti büyük kongresi ayrıca bir misli yedek âza intihabeder. Azalar da yu

kank i fıkralar hükmünce partililer arasından intihabolunurlar. 

Parti Reisi , büyük kongrece partililer arasından gizli rey-açık tasnif 

usuliyle ayrıca intihal »edilir. 

Madde — 6 

Partinin mevzuu ve gayesi 

Parti büyük kongresince intihabedilen U m u m î İdare Heyeti , teşekkü

lünü mütaakip derhal toplanarak aralarından, gizli rey-açık tasnif usu

liyle bir reisvekili , bir umumî kâtip, bir umumî kâtip muavini ve bir de 

muhas ip-veznedar ini i l ıabederek keyfiyeti karar defterine yazar ve tas

dikli bir suretini mahallin en yüksek mülkiye âmirine tevdi eder. 

Umumî İdare Heyetinin temsil, vazife ve salâhiyetleri 

A ) Partiyi Umumî idare Heyeti temsil, sevkü idare eder ve m e r i ka

nunlar dairesinde. Parti Ana Nizamnames i ve program hükümler ine uy

gun olarak ittihaz edilen kararlar Riyaset Divanı tarafından infaz olunur. 

U m u m î İdare Heyeti, temsil salâhiyetini reis ve gaybubet inde reisve
kili vasıtasiyle istimal eder. 
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Parti reisi veya vekilinin istifası veya ö lümü halinde kongreye kadar 
vazife görmek üzere Umumî İdare Heyeti kendi arasından bir reis intihap 
eder. 

Umumi İdare Heyetinin faaliyet tarzı 

B ) U m u m î İdare H e y e t i , mesaisini kendisi tanzim ile müzakere usu

lünü tespit eder. 

Madde — 7 

Kongrelere ait hükümler 

İdare Heyetleri vazife taksimini mütaakıp mesai tarzlarını da tanzim 
ederler. 

Ancak , her idare heyetinin ayda en az bir defa içtima etmesi şarttır. 

Mazeretsiz bir biri ardına üç içtimaa gelmeyen istifa etmiş sayılır. An
cak, ikinci içtimai mütaakıp gelmeyene keyfiyet ve üçüncü içtimai gün ve 
saati bir tezkere ile bildirilir. Bu takdirde de icabet e tmeyenin yer ine 
kongrece en çok rey alan yedek vazifeye davet edilir. 

Madde — 8 

Kongrelerin zamanı 

Kongreler in toplantı tarihleri, vilâyetler idare heyetlerince mahall î 
şart ve icaplara göre tespit edilerek bir ay evvel inden umumî heyeti ile alt 
kademelere bildirilir. Ancak, bu kongrelerin, her sene toplanacak olan 
büyük kongrenin akdi tarihi olarak kabul edilen Ekim aymdan bir ay ev
ve l vazifelerini ikmal etmiş olmaları lâzımdır. 

Madde — 9 

Ocak kongreleri 

Ocak kongreleri, oeağa kayıtlı azadan teşekkül eder. Y ü z e kadar âza 
için beş, bundan yukarı her elli âza için de ikişer delege intihap oluna
rak bucak kongrelerine iştirak edilir. Ocağı o lmayan bucaklar da birer 
ocak addolunur. 

Ocak teşkilâtı kurulmayan yerlerde parti mümessi l l ikler i ihdas edile
bilir. Bunlar çevrelerindeki en yakın teşkilâta bağlı olarak partiye ait va
zife ve salâhiyetlerle teçhiz edilirler, ikâmetgâhlarının bulundukları ma
hallerde partiyi temsil ederler. 

Madde — 10 

Bucak kongreleri 

Bucak kongreleri , kendi delegeleri adedinin yarısı kadar âza seçerek 
bunlarla kaza kongrelerine iştirak ederler. 

7177 



TÜRK PARLANffiNTO TARİHİ 

Ocağı o lmayan bucaklarda kayıtlı âzanm yüze kadar olan kısım için 
beş, bundan fazla her elli âza için de birer delege seçerek doğrudan doğ
ruya kaza kongrelerine iştirak ederler. 

Bucağı olmayan ocaklar kendi mevcutlarının yüze kadar olanı için iki 
v e bundan yukar ı her elli âza için de birer delege seçerek kaza kongresi
ne iştirak ederler. 

Madde — 11 

Kaza ve vilâyet kongreleri 

Kaza kongreleri , kendi delegelerinin üçte biri, vi lâyet kongreler i de 
mevcu t delegelerinin beşte biri nispetinde delege seçerek yukar ı kademe 
kongreler ine iştirak ederler. 

Müre t tep adetten fazla olan her küsur bire iblâğ olunur. 

Madde — 12 

Delegeler ve sayısı 

Delegeler mevcuda göre değil; müret tep miktara göre hesabedilir . 

Her partili, ancak, kayıtlı bulunduğu ocak, bucak, kaza ve vilâyet 
kongreler ince delege seçerek bir yukar ı kademe kongresine iştirak eder. 

Hiçbir âza, partinin birden fazla teşkilât kademesinde kayıtlı o lamaz. 

Madde — 13 

Yedek delegeler 

Her kongre, int ihabedeceği delegelerin bir misli kadar da yedek dele
ge seçer. Bu yedekler, aldıkları rey sırasına göre mazeret l i delegelerin yer
lerine kongrelere iştirak ederler. 

Madde — 14 

Meclis Gruplarının kongreye iştiraki 

Meclis Grubu da, mevcudunun üçte biri nispetinde delege seçerek 
büyük kongreye iştirak eder. 

Tabiî delegeler 

U m u m î idare heyeti ile reisin, ibrayı mütaakıp büyük kongrenin fa
aliyetlerine iştirak etmek hakkıdır. Bunlar büyük kongrenin tabiî delege
leridir. 

Madde — 15 

Büyük kongrenin davet tarzı 

Büyük kongrenin toplanacağı yer, tarih ve saati ile ruzname vaktin
den en az yedi gün evvel ilân edilir. İlân keyfiyeti günlük iki gazete ile ya
pılır. 
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Bu müdde t içinde keyfiyetin en yüksek mülkiye âmirine bi ldirmesi de 

şarttır. 

Madde — 16 

Kongrelerin açılışı 

Kongreler, idare heyetleri reisleri ve gaybubet ler inde reisvekilleri tara

fından yapı lacak yoklamada müret tep adedin ekseriyeti bulunduğu tak

dirde çal ışmalarına başlayabilirler. 

Nisap hâsıl olmazsa, kongre ertesi günün aynı saatine bırakılır ve 

mevcut âza ile çalışmaya başlar. 

Ancak , büyük kongrede nisap temin edilemediği takdirde toplantı, üç 

gün sonraya talik edilir. Talik sebepleriyle yeni içt imain tarihi ve yeri ruz-

namesiyle beraber iki gazete ile ilân ve mahallîn en yüksek mülkiye âmi

rine bildirilir. 

Madde — 17 

Kongre faaliyeti 

Ruznamen in müzakeresine başlanmadan evvel faaliyetin intizam ve 
sevku idaresini temin etmek için, partililer arasından bir kongre reisi, bir 
veya iki reisvekili ve lüzumu kadar kâtip, açık veya gizli reyle seçilir. 

Madde — 18 

Delegeliğe itiraz 

Yoklama yalnız mevcudun adedini tâyin için değil delegelerin ana ni
z a m n a m e hükümler ine uygun bir tarzda seçilip seçi lmediklerinin de tes
pitine şâmildir. Delegeler için itiraz vâki olursa kongre, ruznamenin mü
zakeresine başlamadan evvel açık reyle intihap edilecek beş kişilik bir 
komisyon vasıtasiyle bu itirazı tetkik ettirir. 

Komisyonun tanzim edeceği rapor, sözcüsü tarafından kongreye arz 

edilir v e açık reyle bir karara bağlanır. 

Bu karar katidir. Raporun karara bağlanmasına kadar hakkında iti

raz vâki olan delege, müzakerelere iştirak ve rey verir. Ancak , kendisi 

hakkındaki müzakerede rey kul lanamaz. 

Komisyon raporunun müzakeresinde, itiraz edenle itiraz olunanlar ve 

komisyon sözcüsünden başkasına söz veri lmez. 

Rapor açık reyle neticeye bağlanır. Bu rapor karara bağlanmadıkça 

idare heyetleri intihaplariyle kongreler delegeleri intihaplarına geçi lemez. 
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Kongrelerin vazife ve salâhiyetleri 

a) Faaliyet ve hesap raporlarını müzakere ve bir karara bağlamak, 

b) Bütçeyi tasdik etmek'. 

c ) İdare heyetleriyle haysiyet divanlarını seçmek, 

çî Delegeleri seçmek. 

d ) Ve partiye ait bilerimle hususlar hakkında kararlar a lmaktan iba
rettir. 

Madde — 19 

Parti ana nizamnamesinin tadili 

A n a nizamnamenin tadili, umumî idare heyetinin veya büyük kongre 
yok lamas ında hazır bulunan delegelerin beşte birinin vazıh talebi üzeri
ne ruznameye ithal ve ekseriyetle tadil edilir. 

Parti programında tadilât 

Programda tadilât, umumî idare heyetinin veya büyük kongre yokla
masında hazır bulunan delegelerin üçte birinin yazılı talebi üzerine ruz
nameye ithal ve üçte iki ekseriyetle tadil edilir. 

Büyük kongrenin fevkalâde toplantısı 

Büyük kongre fevkalade toplantıya, umumî idare heyetinin veya par
tiye kayıtlı azanın beşte birinin karar ve yazıl ı talepleriyle yapılır. 

Bu toplantıda ruznameye dâhil maddeler d ışmda müzakere cereyan 
edemez. 

Madde — 20 

Kongreler zabıt hülâsaları 

Kongre ler in zabıt hülasaları ve ittihaz olunan kararlar reis. reisvekil
leri ve kâtipleri tarafından imzalanarak saklanır. 

Büyük kongre müzakere ve kararları ci ldbentlerde ve imkân husu
lünde bastırılarak kitap halinde muhafaza edilir. 

Madde — 21 

Parti sözcüleri ve partiyi ilzam eden beyanat 

Parti namına beyanatta bulunmak: parti programı ve umdeler i daire
sinde part inin umunu siyasetinin mesuliyetini taşıyan umumî idare he
yet ince ittihaz olunan kararlar dairesinde parti reisine aittir. 

Bu kabil beyanatın, reisin gaybubet inden veya muvafakat iyle reisve

kili, umumî kâtip veya muavini tarafından yapı lması da caizdir. 

Partiyi ancak bu beyanat i lzam eder. 
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Madde — 22 

Azalar hakkında takibat 

Â z a m n ana nizamname, program, büyük kongre ve umumî idare he-

vet ince ittihaz ve teşkilata tamim edilen hususlara aykır ı fiil ve hareket

lerinden dolayı haklarında haysiyet d ivanlannca takibat yapılır. 

Madde — 23 

Haysiyet divanları seçimi 

Yüksek Haysiyet Divanı yedi ve vilâyetler haysiyat divanları beş aza
dan teşekkül e tmek üzere kongrelerince seçilirler. 

Divanlarda vâki inhilâl veya mazeretsiz bir biri ardına üç toplantıya 
ge lmeme halinde müsTal î addedilen âza yerine kongreler inde alınan rey
ler s ırasma göre yedekleri vilâyetler ve umumî idare heyetince vazifeye 
davet olunur. 

Madde — 24 

Haysiyet divanlarının mesai tarzı 

Haysiyet divanları, intihaplarını mütaakıp derhal idare heyetler ince 
toplantıya davet edilirler. Bu toplantıda mesai tarzlariyle müzakere lere 
ait hususları tâyin ve tespit ederler. 

Divanlar ekseriyetle içtima ederler ve kararlar mevcudun ekseriyetiy
le verilir. 

Madde — 25 

Haysiyet divanlarına müracaat şekli 

Bir hâdisenin haysiyet divanına intikali için, bir partilinin veya şikâ
yet edilen partilinin kayıtlı bulunduğu idare heyetlerindenbirinin yazıl ı 
ş ikâyette bulunması şarttır. Ancak, Umumî îdare Heyet i muttali o lduğu 
her hâdiseyi alâkalı haysiyet divanına intikal ettirir. 

Müebbet ihraç kararlarının itiraz mercii büyük kongre, muvakkat ih
raç karar larmın ise yüksek haysiyet divanıdır. 

Bu kararlar re'sen a l â k a l ı haysiyet d ivanlannca merci ler ine intikal et
t ir i lmek üzere Umumi İdare Heyetine tevdi edilirler. 

Vilâyetler idare heyetleriyle haysiyet divanları azaları hakkında Yük
sek Haysiyet Divanınca Parti U m u m î İdare Heyeti ile Yüksek Haysiyet Di
vanı azaları, haklarında takibat Büyük Kongreye aittir. 

Kararların infazı 

Katiyet kesbetmedikçe hiçbir karar infaz olunamaz, ancak, işin hay
siyet divanlarına tevdiinden evvel vazifeli idare heyetleri tarafından ihti-
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yati tedbir cümlesinden olmak üzere -karar sonuna kadar- şikâyet olu
nan partilinin, muvakkaten partiden alâkasının kesilmesine karar verile
bilir. 

Haysiyet divanları da evrakın tevdiini mütaakıp bu tedbiri alabilir. Bu 
karar aleyhine itiraz caiz değildir. 

Bu kabîl şikâyetlerde, şikâyet olunan partililer hakkında idare heyet
leri evrakı bir hafta zarfında haysiyet divanına intikal e t t i rmek mecburi
yetindedirler. 

Haysiyet divanları da evrakın kendilerine tevdiinden it ibaren âzami 
üç ay içinde karar verirler. 

Müruruzaman 

Takibat müruruzamanı , şikâyete mevzu olan fiil ve hareketin vuku
undan itibaren bir yıldır. 

Cezalar 
a) İhtar, 

b) Muvakka t ve un i e t)bet ihraçtır. 

Muvakka t ihraç cezası bir seneden fazla olamaz. 

Madde — 26 

Malî hükümler 
Partinin gelirleri şunlardır : 

A ) Yı lda yüz yirmi lirayı geçmemek üzere âza aidatı, 

B) Teberrular, 

C ) Malî mevzuatın hükümler ine uygun olarak tertibedilen müsamere 
ve p iyango gibi sair gelir lerden ibarettir. 

Piyango tertibi 

Piyango tertibi, U m u m î İdare Heyetinin müsaades ine bağlıdır. 

Madde — 27 

Kıymetli evrak ve saire 

Kıymet l i evrak, makiniz ve sair kıymetli kâğıtlar U m u m î İdare Heye
tince tab ve tevzi edilir. 

Madde — 28 

Hesapların teftiş ve murakabesi 

Partiye ait hesaba) kongrelerde işari reyle i ı ı t ihabedilen üç veya beş 
kişilik bir komisyon marifetiyle teftiş ve murakabe edüir. 
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Madde — 29 

Tahsilat ve sarfiyat 

Her nevi tahsilat makbuzla yapılır. Sarfiyat bütçeye göre idare heyet

leri kararı ile evrakı müsbitesine istinaden yapılır. 

Madde — 30 

Gayrimenkul alım-satımı 

U m u m î İdare Heyeii gayr imenkul al ım-satımına ve buna müteferri 

muamelâ t ı ifaya salahiyetlidir. 

Madde — 31 

Fesih imlinde malların tasfiye şekli 

Partinin feshi halinde, malların tasfiyesi, mevzuata ve büyük kongre
ce ittihaz edi lecek karara göre yapılır. 

Madde — 32 

Teftiş teşkilâtı 

U m u m î İdare Heyei i lüzum gördüğü bölgelerde çal ışmak üzere müfet
tişlikler ihdas edebilir. 

Madde — 33 

Talimatnameler yapılması 

U m u m î İdare Heyeti, mevzuat ve işbu ana n izamname hükümler ine 
aykır ı o lmamak üzere muhasebe, teftiş, propaganda, ihtisas komisyonla
rı, yoklama, parti gruplarının teşekkül ve mesai tarzları gibi hususlar 
hakkında tal imatnameler yapmaya salahiyetlidir. 

Tefsir 

U m u m î İdare Heyeti, lüzum gördüğü hallerde ana n izamnameyi tefsi

re salahiyetlidir. 

Madde — 34 

Mebus namzetlerinin tesbiti 

Mebus namzetlerinin dörtte üçü mahallî teşkilât, dörtte biri de Umu
mî İdare Heyet i tarafından tespit edilir. 

Madde — 35 

Partinin feshi 

Partinin kendi kendine feshine karar verebi lmesi kanun hükümler ine 
tâbidir. 
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Muvakkat maddeler 

Muvakkat madde — I 

Müteşebbis idare heyetleri 

Müteşebbis umumi idare heyeti, lüzum gördüğü takdirde vilâyet ve

ya kazalarda müteşebbis idare heyetleri vücuda get i rmeyi bir veya birkaç 

zata tevdi edebilir. 

Her müteşebbis idare heyetinin ilk vazifesi kendi çevresinde müteşeb
bis idare heyetleri vücuda getirmektedir. 

Muvakkat madde — 2 

Müteşebbis idare heyetlerinin değiştirilmesi 

Müteşebbis idare heyetleri kâfi faaliyet gösteremedikler i veya azalar 
arasında geçimsizlik zuhur ettiği takdirde müteşebbis u m u m î idare he
yeti , idare heyetlerinde değişiklikler yapmaya veya yeniden müteşebbis 
idare heyetleri teşkiline salahiyetlidir. 

Muvakkat madde — 3 

Haysiyet divanlarının teşekkülüne kadar bu vazife müteşebbis umu
mî idare heyeti tarafından tedvir olunur. 

Muvakkat madde — 4 

Büyük kongre salâhiyeti 

Büyük kongrenin akdi tarihine kadar müteşebbis umumî idare heye
ti büyük kongrenin haiz olduğu salâhiyetleri istimal edebilir. 

Muvakkat madde — 5 

Müteşebbis Umumî İdare Heyetinin teşekkül tarzı 

Müteşebbis Umumi İdare Heyeti gizli reyle müessisler tarafından se
çilir. 

Seç imi mütaakıp aralarından parti u m u m î reisi, reisvekili, u m u m i 
kât ip ve muavini ile muhasip-veznedar seçerek vazifeye başlarlar. 

Müteşebbis umumi idare heyeti gizli reyle ve ittifakla yeni âza alarak 
heyeti , n izamnamedeki âzami hadde kadar artırılabilir. Ancak, müteşeb
bis umumî idare heyetinin adedi yediden az olamaz. 

(Müteşebbis Genel İdare Kurulunca 14. VIII. 1954 tarihli İstanbul toplantısında 
Nizamnameye eklenmesine karar verilen muvakkat 6 nci madde :) 

Muvakkat madde — 6 

Cumhur iyetç i Miller Partisinin ana n izamnamesine aşağıda yazıl ı 
muvakka t 6. madde eklenmiştir : 
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(*) «İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi» diğer sayfalara konmuştur. 
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(Müteşebbis Umumî İdare Heyeti, teşkilâtın memleke t ö lçüsünde ta
mamlanmas ı veya kademe kongrelerinin en müsai t bir şekilde yapılabil
mesi mülâhaza ve sebebiyle Büyük Kongreyi sekiz aydan fazla o lmamak 
şartiyle tehire salahiyetlidir.) 

Partinin Müessisleri 

Enis Akaygen; Emekli Büyükelçi - İstanbul eski Mebusu . İstanbul -
Yakacık N o . 4. 

Ertuğrul Akça: avukat, İstanbul, Fenerbahçe Dalyan mevki i Akça 
apar tmanı daire 1. 

Sadık Akdoğan: emekli General, Afyon K. eski Mebusu . İstanbul. Le-
vend Çalıkuşu Sok. No. 1 

Fuad A m a : avukat. İstanbul, Küçük Bebek Dere S. No . 8 

Suphi Battır; S inob eski Mebusu, İstanbul, Beyoğlu Sıra Serviler No. 
184 Dinç Apar tmanı 

Lûtfi Bornovali ; tüccar - fabrikatör, İstanbul, Kadıköy Çiftehavuzlar 
Cd. N o . 8 

A. Boyacıgiller; avukat - Zonguldak Mebusu. Ankara , Necat ibey Cad. 
25-6 

Osman Bölükbaşı: Kırşehir Mebusu. Ankara . Necat ibey Cad. No. 1 1 

Mehme t Ali Derman: doktor - operatör. Niğde Derman Hastanesi sa
hibi. Niğde , Zafer Cad. Derman Hastanesi 

Cemal Islak; doktor - çiftçi A y d m . Kurtuluş Mal ı . No . 45 

Saadet Kaçar; avukat. İstanbul, Fatih Sofularmolla Hüsrev Sok. No. 16 

Enver Kök; yüksel-; orman mühendis i S inob eski Mebusu . İstanbul, 

Kad ıköy Göztepe Yeşilbalıar Sokak. No . 2 

A h m e t Oğuz; iktisat doktoru, tüccar, Eskişehir eski Mebusu , İstan
bul, Fâtih Kıztaşı Cad Başak Apar tmanı No . 3 

A h m e t Tahtakıhç; Avukat, Kütahya eski Mebusu, Ankara . Yener 
Apar tman ı No.4 Atatürk Bulvarı. 

b) Cumhuriyetçi Millet Partisi Programı 

- I -
Madde — 1 

Cumhuriyetç i Millet Partisinin gayesi, Türkiye 'de insan haklarını (*) 
hâkim kılacak ve bunları güvenilir teminata bağlayacak bir Devlet niza
mı kurmaktır . 
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Parti bu gayeye : 

a) Hürriyet, emniyet , müsavat ve adalet mefkurelerine, 

b) Millî hâkimiyet ve lâik Cumhuriyet esaslarma, 

c ) Garp örneği demokras i hukukuna, 

d ) Milliyetçilik akidesine, 

s amimî surette bağlanmakla varı labi leceğine kanidir. 

Madde — 2 

Parti, Anayasamızın bu gaye ve esaslara uygun bir hale konu lmasmı 
ve aşağıda gösterilen teminat prensipleriyle, bâzı yeni müesseseler in 
Anayasada sarih surette yer almasını lüzumlu görür. 

- II -
Madde — 3 

Anayasaya c/irmesini islediğimiz teminat prensipleri 

a) Bir leşmiş Milleılerce neşredilen «İnsan Hakları Dünya Beyanna
mesi" (*) ndeki hak vc hürriyetlerin Anayasamızda açıkça ifade edi lmesi 
ve teminata bağlanması: 

b) Kanunlar ın Anayasaya aykırılığı hakkında dâva hakkı tanınması: 

c ) Anayasaya aykırı kanun teklif ed i lememesi ve yapı lamaması : 

d) Anayasa tadilinin bugünkünden daha teminatlı şartlara bağlanması; 

e) Mahkemeler in istiklâlil ve hâkimlerin her türlü nüfuz ve tesirden 
uzak kalması hususunda Anayasa teminatı altına al ınması: 

f) Devlet memurlar ın m: hak, vazife ve mesuliyetleri i t ibariyle tâbi ola
cakları prensip kaidelerinin Anayasada tâyin edilmesi; 

g ) Lâiklik, din ve vicdan hürriyeti gibi modern Devlet esaslarının Ana
yasa ile tarif ve tesbit olunması; 

h) Siyasî partilerin Anayasaca tanınması ve teminata bağlanmış mü
esseseler haline konulması . 

- III -
Madde — 4 

Anayasada yer almasını istediğimiz müesseseler 

a) Cumhuriyetçi Millet Partisi nazarında. Türkiyemizde ikinci bir 
meclis kurulması âcil bir zaruret halini almıştır. Binaenaleyh; teşri salâ
hiyeti, ş imdiki Millet Meclisi ile kurulacak ikinci meclis tarafından kulla
nılacaktır. 

(*) «İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi» diğer sayfalara konmuştur. 
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Her iki meclisin seç.imi. teşekkülü, vazife ve salâhiyetleri Anayasada 
gösterilecektir. 

b) Anayasa mahkemesi : 

Teşekkül tarzı Anayasa ile tespit edilmek suretiyle bir «Anayasa Mah
kemes i» kurulacaktır. B u mahkeme kanunların Anayasaya aykırılığı dâ
valar ına hükmeder. Seçim mazbataları hakkındaki ihtilâfları halleder ve 
Yüksek Seç im Kurulu vazifesini görür ve siyasi partiler hakkında fesih 
kararı verir. 

Anayasa Mahkemesi azaları teşriî meclislerde ve başka devlet hizmet
lerinde vazife a lmayacaklar ı gibi avukatl ık da yapamazlar . 

Madde — 5 

Yüksek Hâkimler Meclisi 

Teşekkül tarzı Anayasa ile tespit edi lmek ve teşri ve icra kuvvetleriy
le hiçbir alâka ve münasebet i o lmamak üzere bir «Yüksek Hâkimler Mec
lisi» kurulacaktır. 

Hâkimler in nasp ve tayin terfi, nakil ve tahvil ve diğer bütün zatî ve 
inzibatî hususlara dair kurar ve rmek ve bu mecl is in salâhiyetidir. 

- IV -

Madde — 6 

Partinin, Cumhıırreisi ve Hükümet hakkındaki düşünceleri 

a) Cumhurreis i . kongre halinde toplanan iki meclisi par lâmento tara
fından ve par lâmento azaları arasından, gizli reyle, yedi sene için seçilir. 
Müddet i biten zat. bir devre geçmeden tekrar seçi lemez. 

b) Cumhurreisi , vatana ihanet, Anayasa ve millî hâkimiyet rejimine 
suikast ve tecavüz suçları müstesna olmak üzere, vazifesine dâhil mu
amelelerden dolayı mesul değildir. 

c ) Cumhurreis i . parti ve politika cereyanlarının, şahıs ve zümre men
faatlerinin dışında kalır. 

d ) Başvekil hariç, diğer vekiller par lâmento dış ından alınabilir. 

e ) Hükümet , Millet Meclisinin her an i t imadına haiz olmalıdır. İküıci 
mecl is üçte iki ekseriyetle ademii t imat beyan e tmedikçe Hükümete it imat 
etmiş sayılır. 

- V -

Madde — 7 

Cumhuriyetç i Millet Partisi, Sağlık Sosyal yardımı , Millî Eği t im gibi 
memleke t hizmetlerinin esas itibariyle Devlete ait o lduğunu kabul eder. 
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Bunanla beraber bu sahalarda hususî teşebbüsünde Devlete yardımcı 
teşkilât vücuda get i rmesinde fayda görür. 

Madde — 8 

Memleket in imarı ve iktisaden kalkınması mevzuunda part imiz. Dev
leti birinci derecede vazifeli telâkki eder. Yolların ve l imanların yapı lma
sı, münaka le imkân ve vasitalarının temin ve ıslahı, büyük sulama tesis
leriyle enerji santrallerinin kurulması , memleke t sanayiini gelişt irecek ve 
canlandıracak imkânların hazır lanması gibi işler, millî ka lk ınma saba
sında Devlete düşen vazifelerdendir. 

Bu faaliyetler dışında kalan saha hususi teşebbüse ait olmalıdır an
cak; hususi teşebbüs g ü r ünün kâfi gelmediği hususlarda Devlet teşvikçi 
ve ya rd ımcı olmalıdır. 

Madde — 9 

Emeğin istismarına yol açan faaliyetleri durdurmak, kanunî veya fiilî 
her çeşit inhisarcılığa son vermek, serbest rekabet sahasında Devlet le
hindeki imtiyazları kaldırmak, say ve se rmaye münasebet ler inde hakka
niyeti hâk im ve memleket menfaatlerini nâzım kılmak emelimizdir . 

Madde — 10 

Partimiz, Devletin çiftçi ve işçi hayatiyle daha ya landan i lgi lenmesini: 
köye , köylüye ve işçiye ait meselelerin birinci plânda ele a l ınmasını ister. 
Bunun için de bütün demokrat memleket lerde olduğu üzere iktisadî, iç
t imaî ve kültürel sahalarda süratle i lerlemeyi, rasyonel ve koordine bir 
surette çal ışmayı derpiş edip m ü m k ü n kılacak bir (Plân - p rogramın) mü
tehassıs İare a, vücuda getiri lmesini zaruri görür.) 

VI 

Madde — 11 

Memleket imiz in istiklâlini ve toprak bütünlüğünü korumak, dış poli
t ikamızın temelidir. 

Bütün sahalarda milletlerin hukuk eşitliğine ve milletlerarası tesanüt 
ve iş birliğine taraftarız. 

Mill î varlığın; ancak millî güçle korunabileceği bir hakikat olmakla 

beraber, Birleşmiş Milletler ideali dairesinde kolektif güvene müstenit , 

barışçı, açık ve dürüst bir dış siyasetin takibini, memleke t menfaatlerini 

en uygun yo l sayıyoruz. Harici münasebet lere ait t emenni ve remzimiz, 

devaml ı bir dünya sulhu içinde mesut bir Türkiye görmektir . 
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VII 

Madde — 12 

Din ve Devlet işlerinin birbirinden ayrı olması . Devlet ve Hükümet iş
lerinde kanunların miller ihtiyaçlarına ve ilmin esaslarına göre hazırlan
ması ve tatbik edilmesi, bunun yanında din ve v icdan hürriyetinin diğer 
hak ve hürriyetler gibi mukaddes tanınması ve teminat altında bulundu
rulması, partimizin lâiklik görüşünün ifadesidir. 

Lâiklik hiçbir zaman din düşmanl ığı değildir. 

Madde — 13 

Biz im samimî surette bağlandığımız milliyetçilik; düşünce ve his bir
liği ve müşterek bir hayat ve istikbale inanışı t a zammun eden ve memle
ket için münasebet lerde terbiyeci ve tesanütçü ve milletlerarası münase
betlerde sulhçu ve insaniyetçi bir milliyetçiliktir. 

Madde — 14 

Memleket imizin vasıl olduğu terakki merhalesinden geri götürecek 
bir zihniyeti reddetiğimiz gibi; milletimizin bir an evvel muasır medeniyet 
seviyesine ulaşması için lüzumlu hamlelerin yapı lmasına taraftarız. 

Madde — 15 

Parti, kadınlara butun sahalarda, erkeklerin haiz oldukları hakları 
tanır v e bu hususun kanunlarla teyidini ister. 

Madde — 16 

İnsan hak ve hürriyetlerini takyideden komünis t akideye muhal i f ol
duğumuz gibi memleket imizde komünizm açıkça kanun dışı sayılması 
lüzumuna kaaniyiz. 

5 - T Ü R K İ Y E K Ö Y L Ü PARTİSİ (*) 

İkinci Yasama Yılında 19 Mayıs 1952'de kurulan partinin 4 üyesi 
olup (1) yasama yılı sonuna kadar bir değişiklik olmamıştır . 

Üçüncü Yasama Yıl ı başında 4 üyesi olan Partiye 2 üyenin gi rmesi (2) 
sonucu üye sayısı 6 oldu. 

(*) a) Yıllık Devre IX. TBMM Matbaası 1955 

b) Tarık Z. Tunaya Dr. Türkiye'de Siyasî Partiler 

(1) Süreyya Endik (Çanakkale). R. Oğuz Arık (Seyhan). Yusuf Ziya Eker (Seyhan) 
ve Cezmi Türk (Seyhan) 

(2) Kâzını Arar (Çankırı). Kemal Atakurt (Çankırı) 
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Parti Grubu İdare Heyeti 

Grup Başkanı 

Kât ip 

Seyhan Mebusu 

Seyhan Mebusu 

Remzi Oğuz Arık 
Y. Ziya Eker 

Dördüncü Yasama Yılı başmda Partinin üye adedi 6 olup, d ö n e m so

nuna kadar değişmedi . 

Kuruluş yılı : 19 Mayıs 1952 

Kuruluş yer i ve Merkezi : Ankara , Yenişehir, Demir tepe - Sümer So. 

Kurucu ve İdareciler : Fahrî Başkan : Ord. Prof. E them Menemenci -

oğlu, Genel Başkan : Prof. Remzi Oğuz Ar ık (Seyhan Milletvekil i ) , Genel 

Sekreter : Tahsin Demiray (Naşir ve muharr i r) : Genel Merkez İdare Ku

rulu üyeleri : Hakkı Kamil Beşe (Eski Vakıflar Genel Müdürü) , Dr. Sürey

ya Endik (Çanakkale Milletvekil i) , Yusuf ziya Eker (Seyhan Mil letveki l i ) . 

Â s i m Güne , Asa f İlbay, Cemil Kantemir, Dr. Cezmi Türk (Seyhan Millet

veki l i ) . 

5 - T Ü R K İ Y E K Ö Y L Ü PARTİSİ 

A ) T Ü R K İ Y E K Ö Y L Ü P A R T İ S İ N İ N K U R U L U Ş B E Y A N N A M E S İ 

Büyük Türk Milletine . 

Türkiye Köylü Partisi bugün - 19 Mayıs 1952 Pazartesi günü - millî 

vazife ve h izmet yoluna girmiş bulunuyor. 

Türkiye Köylü Partisi, bir sınıf savaşı yapmak ve bundan zümre men-

faatları elde e tmek gayesiyle kurulmuş siyasî bir birlik değildir. Onun bi

ricik gayesi , Türk milletinin hürriyet ve eşitlik içinde birliğini sağlamak

tır. İşte bu gayesi dolayısiyle Türkiye Köylü Partisi, Türk milletinin parti

sidir. Türk içtimaî bünyesinin temelini teşkil eden köy ve köylü, hiç şüp

hesiz, bütün sosyal meselelerimizin d ü ğ ü m noktasıdır. Part imizin adı da 

bunu ifade etmektedi ı . 

Parti Grubu İdare Heyeti 

Grup Reisi 

Re is vekili 

Kât ipÇankır ı Mebusu 

Seyhan Mebusu 

Çanakkale Mebusu 

Kâz ım Arar 

Remzi Oğuz Ar ık 

Süreyya Endik 

N o . 2 1 . 
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Genç Osmandan , Selini III. den, Mahmud-u Adl î -den. Gülhane Hattı-
hümayunundan . Birinci ve İkinci Meşrutiyeti hazır layanlardan tâ Cum
huriyeti kuranlara kadar, bu memleket in iyi niyet sahibi aydın adamlar ı 
kalkınmağa, yenil iğe, ileriye doğru hamleler yaptılar. Türk Devletini yeni
leşt i rmek ve Türk milletini yükse l tmek için Türk çocukları canlarını ver
diler. Bütün bu gayelere rağmen alınmış veya varı lmış olan netice bugün 
gözler imizin önündedir. Bu küçülmüş vatan manzarası birçok bakımdan, 
bilhassa köylerimiz bakımından, iç sızlatıcıdır. Bununla beraber yüz. yü
z d ü yıldır milletimizin temeli olan köylünün maruz kaldığı sürekli ihmal 
düşünülür, öte yandan İstiklâl Savaşı gibi büyük zaferler ve insanlık 
önünde verdiği parlak imtihanlar da göz önüne getirilirse, büyük kitlemi
zin yanlış bir plân ve programa kurban edilegehniş olduğu kolayca anla
şılır. 

Millet imizi biran evvel kalkındırabilmek için büyük köylü kitlesini ön 
plâna alan yolu tutmak zarureti vardır. Bu kanaat Part imizin programı
na baştan başa hâkim olmuştur. Partinin bugün toplanan müteşebbisle
ri heyeti tarafından vücude getirilen bu program, bugünden başlayarak, 
bütün düşünen vatandaşların, aydınların fikir yardımlari le Türkiyenin 
u m u m î kalkınma programı değerini alarak Ekim ayında toplanacak olan 
birinci Büyük Kongremize sunulacaktır. 

Siyasî sahada başlayan faaliyetimize gelince : Partimiz demokra t ik ve 
hayırlı bir murakabe vazifesini başarmak azmindedir . Millet imizin el ve 
gönül birliğiyle kalkınması gibi bir gayeye bağlandığı içindir ki. kinden, 
nefretten, hırstan uzak kalmağı kendisine düstur bi lmekte; sevgi ve şu
uru hareket noktası olarak almaktadır. Bu partiyi kuranlar ve onu be
nimseyenler kin ve hırstan ne kadar kaçmıyorlarsa, prensipler üstünde 
herhangi bir fedakârlıktan da o kadar tiskiniyorlar. 

Bu partiyi yalnız seçim mekanizması gibi telâkki edenler aldanırlar. 
Bu parti bir fikir partisi olarak yaşamak azmindedir. Bu memleket te , par
tizan tipini ve onun memleket birliğine vurduğu darbenin neticelerini or
tadan kaldırmak zorundayız. 

Türkiye Köylü Partisi büyük köylü kitlesinin de söz sahibi o lmasma 
çalışan bir mekanizma olarak milletimizin emrine giriyor ve Al lahın ina
yeti , milletimizin sağ duyusuna güvenerek çal ışmaya başlıyor. 

T Ü R K İ Y E K Ö Y L Ü P A R T İ S İ 
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B) G A Y E V E P R E N S İ P L E R 

Gaye 

Tar ihimizin son yuz yıl lardaki seyrinin tabiî bir neticesi olarak mille
t imizin ana kütlesini teşkil eden köylünün çok geri ve refahtan adeta 
m a h r u m bir seviyede kaldığını, hattâ bu geriliğin bizzat şehirli ve aydın 
kütlenin hızla gel işmesine mâni olan ana sebeplerin başında bulunduğu
nu görüyoruz. 

Türkiye Köylü Partisi: köylüler başta o lmak üzere bütün çalışan va

tandaşları ve ailelerini kültürde, teknikte, refahta ileri bir yen i hayata ka

vuş turup söz ve mevki sahibi yaparak milletimizi dışardan, içerden gele

cek her türlü tehlike ve taarruzlara karşı koyabilen. sağlam bünyeli bir 

millet birliği haline get i rmek ve böylece u m u m î emniyet ve refahı sağla

mak maksadıyla kurulmuştur. 

Prensipler 

1. Türkiye 'nin kısa zamanda başarılacak ıslahat ile, içtimaî, iktisadî 

gel işmesini sağlamak, onu her bakımdan geri kalmış bir ülke olmaktan 

kur ta rmak istiyoruz. 

2. Siyasî, içtünaî. idari sahada gerçekten demokrat ik olan parlamen

ter bir cumhuriyet rejimini kuvvetlendirecek, t amamlayacak yeni bir 

anayasa meydana geririlmesini sağlamak, Türkiye 'yi idare eden kuvvet

ler arasındaki vazife ve mesuliyet şuurlarını düzene koymak istiyoruz. 

3. Vatandaşların siyasî ve medenî haklarını her sahada tamamlay ıp 

kuvvet lendirerek Türkiyemizde yaşanan gerçekler haline get i rmek ve 

bunları anayasa teminatı altına a lmak prensibimizdir. 

Anayasaya aykırı kanunların çıkmasını , tatbik edi lmesini ön lemek iç-
ni müstaki l bir (Anayasa Mahkemes i ) kurulmasını zarurî görmekteyiz . 

4. Cumhur iye t rejimini ve bu rejimle elde edilen zihniyeti ve esasları 

korumak, gerekenleri yeni hayatın icaplarına göre ıslah etmek, tamam

lamak prensibimizdir 

5. Lâikliğin din düşmanl ığı şeklinde anlaşı lmasını reddetmek, din ve 

vicdan hürriyetini öteki ana haklar gibi insanlığın mukaddes hakların

dan saymak prensibini benimsiyoruz. Partimiz lâikliği, memleket işlerin

de, idaresinde bütün kanunların millet anlayışına, ihtiyaçlarına ve ilmin 

esaslarına uygun olması mânasında alır. Dinin tamamiyle muhte rem bir 

vicdan konusu olarak, siyasetten ayrı tutulması prensibini benimser. 
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6. Devlet teşkilâtını idare edenleri her türlü siyasî tesirden, nüfuzdan, 
müdaha leden korumak: memurların, müstahdemler in tâyin, terfi, emek
lilik işlerinde açık sicil usulüne dayanarak, ehliyet ve kıdemini dikkate 
almak, prensibimizdir. Her derecedeki hizmet erbabını refahlandırma işi
ni, kadro engellerinden kurtarmak istiyoruz. 

7. Bütün â m m e hizmetlerinde, gereken ıslâhatı süratle yapacağız . 
Köycülük, içtimaî emniyet . ıslahatçılık başlıca prensiplerimizdendir . 

8. Köy, Bucak, Belediye. İl İdarelerini Merkezin vasil iğinden kurtarıp 
idarî muhtar iyete eriştirmek, tam teşkilâtlı bucaklar sayısını arttırarak 
idarî teşkilâtı genişletmek, t amamlamak kararındayız. 

9. Adaleti , gerçekten mülkün esası haline koymak lâzımdır. Bu mak
satla da, adalet cihazını her türlü siyasî tesirlerin üstünde müstaki l bir 
varlık olarak tutmak: ıslâh etmek, genişletmek, t amamlamak, kuvvetlen
d i rmek zaruretine inanıyoruz. Adale t dağıtımını, bucaklara ve köylere 
kadar yayacağız . 

10. Çalışan büyük kitlenin (çiftçinin, işçinin, esnafın) her ba lomdan 
iyi yetiştiri lmesini sağlamak ve onları ilim, idare alanlarında vazife ve 
mes'uliyetler yüklenecek seviyeye yüksel tmek prensibine büyük değer 
ver iyoruz. 

11. Köylünün ve çalışan büyük kitlenen -devletçe ayrı bir mevzuu 
olarak henüz ele a l ınmayan- hayatını; içtimaî teminat altına almak: sağ
lık, hastalık, işsizlik, ihtiyarlık günlerinde korumak prensibini milletimiz 
için hayatî biliyoruz. 

12. Çalışan vatandaşların kanunun ve devletin henüz üstünde esas
lıca durmadığı aile yuvalar ım korumak; istidat ve ehliyetlerini yükselt
mek yolunda tedbirleri, teşvikleri es i rgememek esaslarımızdandır . 

13. Vatandaşlar arasında din, ırk, cins, mezhep, aile. zümre, meslek 
parti farkı gözetmeksizin, eşit haklara dayanan, devaml ı bir içtimaî yar
d ımlaşmayı teşvik etmek, kuvvetlendirmek, kimsesizleri , yoksulları , sa
ka t lan koruyacak müesseseler meydana get i rmek istiyoruz. 

14. Dullar, yet imler başta o lmak üzere bütün m e m u r ve emekli ler -
eski, yeni farkı gözetmeksizin- eşit haklara terfih e tmek ve isteyenleri 
müstahsi l hale getirmek prensibimizdir. 

15. Kadınlarımızın her balomdan ve bilhassa aile yuvalarında vazifeleri
ni kolaylaştırmak bakımından yetişip yükselmelerini sağlamak hedefimizdir. 

16. Millî Eğit im ile köyde ve şehirde Türk fertlerini hür, araştırcı in
san şuuruna ve itiyat kırına dayanan şahsiyet sahibi olarak yet iş t i rmek 
prensibimizdir. Bir köy ve şehir düşmanlığı yara tmadan, köyün bünyesi
ni göz önünde tutan bir yet iş t i rmeye büyük ehemmiye t veriyoruz. 
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17. Mill î ve edebî değerleri korumak, devam ett irmek, yüksel t ip sev
dirmek; ilim araştırmalarına teşvik etmek, müzeleri , kütüphaneleri , gü
zel sanat ve spor yuvalarını çoğal tmak yolu ile halkın terbiye ve kültür iş
lerini sağlamak, ilim ve kül türümüzü tesadüflerden kurtaracak akade-
nülerle enstitüleri kurmak prensibine önem veriyoruz. 

18. Millet murakabesini en tesirli şekilde tamamlayıp kuvvetlendire
cek olan basm ve yayın hürriyetini, gerçek demokras i lerdeki serbestlik 
seviyesine ç ıkarmak istiyoruz. Basmı, radyoyu, her türlü yaynı vasıtala
rını, hükümet i elinde bulunduran Partinin, kendi polit ikasına alet ol
maktan korumayı başlıca prensip görüyoruz. 

19. Millet imizin hayat kaynağı olan köylümüzü ve köyler imizi topye-
kûn kalkındırmak prensibimizdir. Partimiz, köylü kalkınma davasını yal
nız köylü mevzuu değil, şehirleriyle birlikte Türk vatandaşlar ının da baş
lıca başka şartı telâkki eyler. Türk köylüsü, medenî insanlık haysiyetine 
yakışır bir varlıkta olmadıkça Türk milletinin medenî dünyadaki yerini 
hakkiyle a lmasına imkân yoktur kanaatindeyiz. 

20 . Türk köylüsünün ve Türk va tanm kalkınması için memleke t bün
yes ine uygun bir ziraat reformu şarttır. 

2 1 . Her türlü sermaye ve yat ı r ım imkânlar ından faydalanarak köyle
rimizi yeniden inşa. imar ve ihya e tmek prensibimizdir. 

22 . Küçük mülkiyet, küçük sermaye ve küçük kazanç sahiplerinin 
varl ıklarını koruyup gelişt irmeyi, sayüarını art t ırmayı, içtimaî selâmeti
miz için zarurî görüyoruz. 

23 . İçtimaî bünyemizi kuwe t l end i rmek . gittikçe artan işsizliği önle
m e k için yapılacak ziraat reformuyla birlikte ve bunlara muvazi olarak 
sanayi leşmeyi planlamak, hızlandırmak istiyoruz. Devletin yalnız ağır sa
nayi kurmasını , bu sanayii devam ettirmesini, diğer sanayi kollarını da 
serbest teşebbüse, (çalışanların da ortak olabileceği) şirketlere bırakma
sını lüzumlu bulmaktayız. 

24 . Serbest teşebbüsün gelişmesi için gerekli olan hukuk, idare, ma
liye saha larmdak istikran ve memleket te var olan müktesep haklara say
gı sağlamak ana prensiplerimizdendir. 

25 . Türk ordusunu her türlü iç, dış siyaset tesirlerinden uzak. tarih
teki şanına yaraşır bir millet müessesesi halinde devam ett irmek, kuv
vet lendi rmek kararındayız. 

26 . Devlet in ve anayurdun bütünlüğünü, iç ve dış emniyetini , içtimaî 
ve iktisadî selâmetini sağlayacak haberleri toplayan, her türlü Partizan 
tesirlerden uzak ilmî ve teknik servislere de cihazlanmış yeni bir teşkilât 
kurulmasını faydalı buluyoruz. 
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C) B A K A N L A R KURULU VE DEĞİŞİKLİKLERİ 

IX. D Ö N E M İ N B A K A N L A R K U R U L L A R I 

A ) I. M E N D E R E S KABİNESİ 

B A K A N L A R K U R U L U 

Başbakan 
Başbakan Yar. ve 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Adalet Bakanı 
Millî Savunma Bakam 
İçişleri Bakanı 
Dışişleri Bakanı 
Maliye Bakanı 

Millî Eğitini Bakanı 

Bayındırlık Bakanı 

Ekonomi ve Ticaret 

Bakanı 

Sağlık ve Sosyal Yar. 

Bakanı 

22.5.1950 - 8 . 3 . 1 9 5 1 
Adnan Menderes (İstanbul) 

Samet Ağaoğlu (Manisa) 5.6.1950 (*) 
Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu (Manisa) 11.7.1950 
Halil Özyörük (İzmir) 
Refik Şevket İnce (Manisa) (1) 
Rüknettin Nasuhioğlu (Edirne) 
Prof. Dr. Fuad Köprülü (İstanbul) (2, 3. 4) 
Halil Ayan (Bursa) (12) 
Hasan Polatkan (Eskişehir) 

14.12.1950 (13, 14) 

Avni Başman (İzmir) (5, 6) 

Tevfik İleri (Ulaştırma Bakanı) 11.8.1950 

Korgl. Fahri Belen (Bolu) (7) 

Kemal Zeytinoğlu (Eskişehir) 22.12.1950 

Zühtü Velibeşe (İzmir) 

Prof. Dr. Nihat R. Belger (İstanbul) (8) 
Ekrem Hayri Üstündağ (İzmir) 19.9.1950 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 
Tarım Bakanı 
Ulaştırma Bakanı 

Nuri Ozsan (Muğla) 

Nihat İyriboz (Çanakkale) 

Tevfik İleri (Samsun) (9) 

Seyfi Kurtbek (Ankara) 11.8.1950 

Hasan Polatkan (Eskişehir) (15, 16) 

Hulusi Köymen (Bursa) 22.12.1950 

Prof. Muhlis Ete (Ankara) (10, 11) 

Yeni dönemin başlaması doayısıyla Başbakan Şemset t in Günal tay 
22 .5 .1950 tarihinde istifa etmiş, yeni Bakanlar Kurulunu teşkile Cum
hurbaşkanı Celâl Bayar tarafmdan İstanbul Milletvekil i Adnan Menderes 

Çalışma Bakanı 

İşletmeler Bakanı 

(*) Bakanların atanma tarihlerini gösterir. 
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m e m u r edilmiştir. Yeni Başbakanm teklif ettiği Bakanlar Kurulunun 

onaylandığına dair 22.5 .1950 tarihli Cumhurbaşkanl ığ ı tezkeresi aynı 

gün T B M M ' n i n Birinci Birleşiminde okundu. 

Hükümet programı 29.5 .1950 'de Meclise sunuldu. Program üzerin

deki görüşmeler 31 Mayıs ve 2 Haziran 1950 tarihlerinde yapıldı.(*S 

(*) Tutanak D.CA. Sa : 2 1-32. 42-92. 94-143 

Bakanlıklara vekâlet ve yeniden atamalar aşağıdaki notlarda gösterilmiştir. 
(1) Bir ay izin almış olan Millî Savunma Bakanı Refik Şevket İnce'nin dönüşüne 

kadar kendisine Derici Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu vekil
lik etmiştir. 

(2) Paris'te toplanan Avrupa Ekonomik İş Birliği Teşkilâtı Bakanlar Konseyi ile Av
rupa Konseyi Bakanlar Komitesinde Türkiye'yi temsilen giden Dışişleri Baka
nı Fuad Köprülü'nüı: dönüşüne kadar kendisine Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Zühtü Hilmi Velibeşc vekillik etmiştir. 

(3) Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde Türkiye'yi temsil etmek üzere Stras-
burg'a giden Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü'nün dönüşüne kadar kendisine 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Hilmi Velibeşe vekillik etmiştir. 

(4) Roma'da toplanacak olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde Türkiye'yi 
temsil etmek üzere giden Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü'nün dönüşüne kadar 
kendisine Ekonomi vc Ticaret Bakanı Zühtü Hilmi Velibeşe vekillik etmiştir. 

(5) Sıhhi durumu yüzünden istifa eden Millî Eğitim Bakanı Avni Başmanın istifası
nın kabulü ve Milli Eğilim Bakanlığına Gümrük ve Tekel Bakanı Nuri Özsan'ın 
vekil olarak tâyini hakkındaki 3 AğusLos 1950 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezke
resi Kamutayın 6. XI. 1050 tarihli Birleşiminde okunmuştur. 

(6) Açık bulunan Milli Eğilim Bakanlığına Ulaştırma Bakanı Tevfik İleri'nin ve Ulaş
tırma Bakanlığına da Ankara Milletvekili Seyfi Kurtbek'in tâyinleri hakkında
ki 11 Ağustos 1950 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Kamutayın 6. XI. 1950 
tarihli Birleşiminde okunmuştur. 

(7) İstifa eden Bayındırlık Bakanı Fahri Belen'in istifasının kabul ve adı geçen Ba
kanlığa Çalışma Baıcanı Hasan Polatkan'ın vekil olarak tâyin edildiğine dair 
olan 28 Ekim 1950 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Kamutayın 6. XI. 1950 
tarihli Birleşiminde okunmuştur. 

(8) İstifa eden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Nihad Reşad Belger'tn istifasının 
kabulü ile yerine İzmiı Milletvekili Ekrem Hayri Üslündağ'ın tâyini hakkındaki 
19 Eylül 1950 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Kamutayın 6. XI. 1950 tarih
li Birleşiminde okunmuştur. 

(9) Milli Eğitim Bakanlığına tâyin edilen Tevfik İleri'den açık kalan Bayındırlık Ba
kanlığına Ankara Milletvekili Seyfı Kurtbek'in tâyin edildiğine dair olan 6 
Ağustos 1950 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Kamutayın 6. XI. 1950 tarih
li Birleşiminde okunmuştur. 

(10) Başbakan Yardımcılığı göreviyle Devlet Bakanlığına Manisa Milletvekili Samet 
Ağaoğlıı'nun tâyinine dair olan 5 Haziran 1950 tarihli Cumhurbaşkanlığı tez
keresi Kamutayın 12. VI. 1950 tarihli Birleşiminde okunmuştur. 
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(11) Açık olan Devlet Bakanlığına. Manisa Milletvekili Fevzi Lûlfi Karaosmanog-
lu'nun tâyinine dair olan 10. VII. 1950 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Ka
mutayın 11. VII. 1950 tarihli Birleşiminde okunmuştur. 

(12) Halil Ayan'in Maliye Bakanlığından istifası kabul ve Maliye Bakanlığına Ça
lışma Bakam Hasan Polatkan'ın tâyinine dair olan Cumhurbaşkanlığının 14 
Aralık 1950 tarihli tezkeresi Kamutayın 15. XII. 1950 tarihli Birleşiminde 
okunmuştur. 

(13) Açık bulunan Bayındırlık Bakanlığına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Samet Ağaoğlu'nun vekil olarak tâyini hakkındaki Cumhurbaşkanlığının 14 
Aralık 1950 tarihli tezkeresi Kamutayın 15. XII. 1950 tarihli Birleşiminde 
okunmuştur. 

(14) Açık bulunan Bayındırlık Bakanlığına Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğ
lu'mın tâyinine dair olan 22 Aralık 1950 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Ka
mutayın 25. XII. 195c tarihli Birleşiminde okunmuştur. 

(15) Açık bulunan Çalışma Bakanlığına Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ziıhlii Hilmi Ve-
libeşe'nin Vekil olarak tayini hakkındaki 14 Aralık 1950 tarihli Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi Kamutay'ın 15. XII. 1950 tarihli Birleşiminde okunmuştur. 

(16) Açık bulunan Çalışma Bakanlığına Bursa Milletvekili Hulusi Köy men in tâyini
ne dair olan 22 Aralık 1 050 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Kamutay'ın 25. 
XII. 1950 tarihli Birleşiminde okunmuştur. 

B A K A N L A R K U R U L U 

9.3.1951 - 14.5.1954 

Başbakan : Adnan Menderes (İstanbul) (7. 8. 9. 29. 30) 

Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yrd. : Samet Ağaoğlıı (Manisa) (31. 32) 

: Fethi Çelikbaş (Burdur)8.4.1 953 (*) 

Devlet Bakanı : Refik Şevket İnce (Manisa) ( 1 . 2 ) 

Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu (Manisa) 

18.6.1951 (**) (10. 11, 12) 

Muammer Alakant (Zonguldak) 1.11.1952. 

(33. 34) 

Celal Yardımcı (Ağrı) 8.4.1953 

Adalet Bakanı : Rükneddin Nasuhioğlu (Edirne) (13. 35) . 

Osman Şevki Çiçekdağ (Ankara) 10.11.1952 

(*) Başbakan Yardımcısı değildir. (Tutanak D. D : 9. C : 21. Sa : 284) 

(**) Kabine kurulduktan sonra boşalan Bakanlığa yapılan tayinin tarihini gösterir. 

(K. Ö.) 
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Millî Savunma Bakanı 

İçişleri Bakanı 

Dışişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 

Bayındırlık Bakanı 

Ekonomi ve Ticaret 

Bakanı 

Hulusi Köymen (Bursa) (36, 37) 

Seyfi Kurtbek (Ulaştırma Bakam) 10.11.1952 

Kenan Yılmaz (Bursa) E11.1953 

Halil Özyörük (İzmir) 

Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu (Devlet Bakanı) 

2.12.195 (13, 14, 15. 16. 17) 

Ethem Menderes (Aydın) 1.8.1952 

Prof. Fuad Köprülü (İstanbul) (4, 18, 19, 
20, 21. 22. 38, 39, 40. 41, 42) 

Hasan Polatkan (Eskişehir) (43, 44) 

Tevfik İleri (Samsun) (45, 46) 

Rıfkı Salim Burçak (Erzurum) 8.4.1953 

Kemal Zeytinoğlu (Eskişehir) (47) 

Prof. Muhlis Ete (Ankara) (23, 24) 

Enver Güreli (Balıkesir) 1.11.1952 (48, 49. 50) 

Fethi Çellkbaş (Devlet Vekili) 28.5.1953 

Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ekrem Hayri Üstündağ (izmir) (5, 51) 

Prof. Rıfkı Salim Burçak (Erzurum) (6) 

Sıtkı Yırcah (Balıkesir) 2.12.1951 (25. 26. 52) 

Emin Kalafat (Çanakkale) 8.4.1953 

Nedim Ökmen (Maraş) (53) 

Seyfı Kurtbek (Ankara) (54. 55) 

Yümnü Üresin (Bilecik) 10.11.1952 

Nuri Özsan (Muğla) (56, 57, 58) 

Samet Ağaoğlıı (Devlet Bakanı ve Baş. B. Yar.) 

10.11.1952 

Hayrettin Erkmen (Giresun) 8.4.1953 

Hakkı Gedik (Kütahya) (27, 28) 

Sıtkı Yırcah (Gümrük ve Tekel Bakanı) 18.9.1952 

Başbakan Adnan Menderes ' in çekildiğine, yen i hükümet in kurulma
sı için yen iden görevlendir i ldiğine ve teşkil o lunan hükümet listesinin su-

Tarım Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 

Çalışma Bakanı 

İşletmeler Bakanı 
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(1) Re/î/c Şevket İnce'nin Devlet Bakanlığından çekilmesinin kabul edildiğine dair 
olan 30 Mart 1951 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Kamutayın 4. IV. 1951 
tarihli Birleşiminde okunmuştur. 

(2) Açık bulunan Devlet Bakanlığına Manisa Milletvekili Fevzi Lûtfi Karaosmanoğ-
lu'nun tâyinine dair olan 18 Haziran 1951 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
Kamutayın 20. VI. 1951 larihll Birleşiminde okunmuştur. 

(3) İzmir Milletvekili Halil Özyörük'ün. İçişleri Bakanlığından istifasının kabulü ve 
İçişleri Bakanlığına Devlet Bakanı Fevzi Lûtfı Karaosnıanoğlu'nıın vekillik ede
ceği hakkındaki 20 Ekim 1951 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Kamutayın 
9. XI. 1951 tarihli Birleşiminde okunmuştur. 

(4) Slarsborg'da toplanarak olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 9 uncu iç
timaimi Türkiye'yi tanışıl etmek üzere giden Dışişleri Bakanı Fuad Köprü-
lü'nün dönüşüne kadar kendisine. İçişleri Bakanı Halil Özyörük'ün vekillik 
edeceği hakkındaki 5 Ağustos 1951 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Kamu
tayın 9. VIII. 1951 tarilıli Birleşiminde okunmuştur. 

(5) Cenevre'de toplanacak olan Dünya Sağlık Teşkilâtı Konseyine Türkiye'yi tem
sil etmek üzere giden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri Üstün-
dağ'ın dönüşüne kadar kendisine Çalışma Bakanı Nuri Özsan vekillik etmiştir. 

(6) Erzurum Milletvekili Rıfla Salim Burçak'ın Gümrük ve Tekel Bakanlığından is
tifası kabul ve bu Bakanlığa Çalışma Bakanı Nuri Özsan m vekâlet etmesinin 
muvafık görüldüğüne dair olan 26 Ekim 1951 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezke
resi Kamutayın 9. Xi. 1951 tarihli Birleşiminde okunmuştur. 

(7) Başbakan Adnan Menderes'in Yunanistan'a yapacakları iadei ziyaret müna
sebetiyle dönüşlerine kadar kendisine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem 
Hayri Üstündağ vekillik etmiştir. 

(8) Başbakan Adnan Menderes'in memleket karasuları dışında yapacağı seyahat

ten dönüşüne kadar kendisine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri 

Üstündağ vekillik etmiştir. 

(***) Tutanak Dergisi : C. 6. s. 76-123. 124-127 
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nulduğuna dair tezkereler 26.3.1951 tarihli 56. Bir leş imde Genel Kuru

la sunuldu. 

Yeni hükümet in programı, 30.3.1951 'de Meclis te okunup program 

görüşmeler i 2.6.195 Ede yapıldı . (***) 

Bakanlıklara vekâlet ve yeniden atamalar aşağıdaki notlarda gösteril

miştir. 
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(9) İngiltere Hükümetinin davetlisi olarak Londra'yı resmen ziyaret edecek olan 
Başbakan Adnan Menderes'in dönüşüne kadar kendisine Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Ekrem / /ayrı Üstündağ vekillik etmiştir. 

(10) Fevzi Lûfi Karaosma nnğlu. İçişleri Bakanlığına tâyininden acılan Devlet Ba
kanlığına da vekillik diniştir. 

(11) Manisa Milletvekili Fevzi Lûtji Karaosmanoğlu'nun Devlet Bakanlığından isti
fasının kabul edildiğine dair olan 7 Nisan 1952 tarihli Cumhurbaşkanlığı tez
keresi Kamutayın 7. IV. 1952 tarihli Birleşiminde okunmuştur. 

(12) Açık bulunan Devleı Bakanlığına Zonguldak Milletvekili Muammer Alakant'ın 
tâyin edildiğine dair olan 23. VI. 1952 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Ka
mutayın 1. XI. 1952 tarihli Birleşiminde okunmuştur. 

(13) Müteveffa İngiltere Kralı Majeste 6 nci Jorj'un cenaze merasiminde bulunmak 
üzere Londra'ya gidon Adalet Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu'nun dönüşüne 
kadar kendisine Devirt Hakanı ve Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu vekil
lik etmiştir. 

(14) Açık bulunan İçişle i Bakanlığına. Devlet Bakanı Fevzi Lı'ıtfi Karaosmanoğ-
lu'nun tâyinine dair dan 2 Aralık 1951 tarihti Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Ka
mutayın 3. XII. 1951 tarihli Birleşiminde okunmuştur. 

(15) Manisa Mebusu Fevzi Lııtfi Karaosmanoğlu'nun İçişleri Bakanlığından vâki is
tifası kabul ve İçişten Bakanlığının. Anayasanın 49 uncu maddesi gereğince 
Başbakan Adnan Menderes tarafından deruhde edildiğine dair olan 7 Nisan 
1952 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Kamutayın 7. IV. 1952 tarihli Birleşi
minde okunmuştur. 

(16) Başbakan Adnan Menderes'in Yunanistan'a yapacakları iadei ziyareti müna
sebetiyle İçişleri Bakanlığına. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Samet 
Ağaoğlu vekillik etmiştir. 

(17) Açık bulunan İçişleri Bakanlığına Aydın Milletvekili Etem Menderes'in tâyinine 
dair olan 1 Ağustos 1952 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Kamutayın 1. XI. 
1952 tarihli Birleşiminde okunmuştur. 

(18) Paris'te toplanacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Altıncı Oturumunda 
memleketimizi lemsi! el inek üzere Paris'e giden Dışişleri Bakanı Fuad Köprü
lünün dönüşüne kadar kendisine Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sa
met Ağaoğlu vekillik rtmisür. 

(19) Atlantik Paktı Devletlerinin akdedeceği toplantıya katılmak üzere Lizbon'a gi
den Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü'nün dönüşüne kadar kendisine Adalet Ba
kanı Rükneddin Nasuhioğlu vekillik etmiştir. 

(20) Avrupa Konseyi ile Avrupa Ekonomik İş Birliği Teşkilâtı Bakanlar Komitesinin 
yapacakları toplantılara katılmak üzere Paris'e giden Dışişleri Bakanı Fuad 
Köprülü'nün dönüşime kadar kendisine Başvekil Adnan Menderes vekâlet et
miştir. 

(21) Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü'nün Yunanistan'a yapacağı iadei ziyaret müna
sebetiyle dönüşüne kadar kendisine. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Samet Ağaoğlu vekillik etmiştir. 
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(22) İngiltere Hükümetinin davetlisi olarak Londra'yı resmen ziyaret edecek olan 
Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü'nün dönüşüne kadar kendisine. Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu vekillik etmiştir. 

(23) Batı Almanya'ya giden Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin dönüşüne 
kadar kendisine Maliye Bakanı Hasan Polatkan vekillik etmiştir. 

(24) İstifa eden Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin istifasının kabuliyle ye
rine Balıkesir Milletvekili Enver Gürelinin tâyinine dair olan 23. VI. 1952 tarih
li Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Kamutayın 1. XI. 1952 tarihli Birleşiminde 
okunmuştur. 

(25) Açık bulunan Gümrük ve Tekel Bakanlığına Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırca-
h'mn tâyinine dair olan 2 Aralık 1951 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Kamu
tayın 3. XII. 1951 tarihli Birleşiminde okunmuştur. 

(26) Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı'nın açık bulunan İşletmeler Bakanlığına asa
leten ve Gümrük ve Tekel Bakanlığına da vekâleten tâyinine dair olan 18 Ey
lül 1952 tarihli Cumhurl)aşkanlığı tezkeresi Kamutayın 1. XI. 1952 tarihli Bir
leşiminde okunmuştur. 

(27) Kütahya Milletvekili Hakkı Gedik'in. İşletmeler Bakanlığından istifasının ka
bul ve adı geçen bakanlığa Çalışma Bakanı Nuri Özsan'ın vekâleten tâyinine 
dair olan 12 Aralık 1951 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. Kamutayın 14. 
XII. 1951 tarihli Birleşiminde okunmuştur. 

(28) Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı'nın açık bulunan İşletmeler Bakanlığına asa
leten ve Gümrük ve Tekel Bakanlığına da vekâleten tâyinine dair olan 18 Ey
lül 1952 tarihli Cumluırbaşkanlığı tezkeresi. Kamutayın 1. XI. 1952 tarihli Bir
leşiminde okunmuştur. 

(29) Fransız Hükümetinin davetlisi olarak Paris'i resmen ziyaret edecek olan Baş
vekil Adnan Menderes'in dönüşüne kadar kendisine Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vekili Ekrem Hayrı İstündağ vekillik etmiştir. 

(30) İngiltere Kraliçesi Majeste Elizabet II. nin taç giyme merasiminde bulunmak 
üzere İngiltere'yi ziyaret edecek olan Başvekil Adnan Menderes'e Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekili Ekrem Hayri Üstündağ vekillik etmiştir. 

(31) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu'nun Çalışma Bakanlı
ğına tayinine dair olan 5 Kasım 1952 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. Ka
mutayın 10. XI. 1952 tarihli Birleşiminde okunmuştur. 

(32) Açık bulunan Devlet Vekilliğine Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın tayinine da
ir olan 8 Nisan 1953 tarihli Riyaseti Cumhur tezkeresi Umumi Heyetin 9. IV. 
1953 tarihli İnikadında okunmuştur. 

(33) Devlet Vekili Muammer Alakant'ın istifasının kabulüne dair olan 8 Nisan 1953 
tarihli Riyaseticumhur tezkeresi. Umumi Heyetin 9. IV. 1953 tarihli İnikadında 
okunmuştur. 
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(34) Açık bulunan Devleı Vekilliğine Ağrı Mebusu Celâl Yardımcı'nın tâyinine dair 
olan 8 Nisan 1953 tarihli Riyaseti Cumhur tezkeresi Umumi Heyetin 9. IV. 
1953 tarihli İnikadında okunmuştur. 

(35) Adalet Bakanlığından istifa eden Rükneddin Nasuhioğlu'nin istifasının kabul 
ve Adalet Bakanlığına Ankara Milletvekili Osman Şevki Çiçekdağ'm tayinine 
dair olan 7 Kasım 1952 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. Kamutayın 10. XI. 
1952 tarihli Birleşiminde okunmuştur. 

(36) Meclis Grubu Başkaıtlığma seçilmesi dolayısiyle Milli Savunma Bakanlığından 
istifa eden Hulusi Kaymenin istifasının kabul ve Millî Savunma Bakanlığına. 
Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek'in tayinine dair olan 4 Kasım 1952 tarihli 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. Kamutayın 10. XI. 1952 tarihli Birleşiminde 
okunmuştur. 

(37) Ankara Mebusu Seyfi Kurtbek'in. Millî Savunma Vekilliğinden istifasının kabul 
ve Millî Savunma Vekilliğine Bursa Mebusu Kenan Yılmazın tayinine dair olan 
28 Temmuz 1953 tarihli Riyaseti Cumhur tezkeresi. Umumi Heyetin 1. XI. 
1953 tarihli İnikadında okunmuştur. 

(38) Paris'te toplanacak olan O.E.C.E. Bakanlar İçtimai ile NATO Konseyi Çalışma
larına Hükümetimiz adına iştirak için Paris'e ve avdette İtalya Hariciye Nazırı
na resmî ziyarette bulunmak üzere Roma'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Fu-
ad Köprülü'nün dönüşüne kadar Bakanlık işlerini Başbakan Adnan Menderes 
vekâleten ifa etmiştir. 

(39) Yugoslav ve Yunan Hükümetlerince vâki resmî davet üzerine bu memleketlere 
giden Dışişleri Vekili Fuad Köprülü'nün dönüşüne kadar kendisine İçişleri Ve
kili Etem Menderes vekillik etmiştir. 

(40) Fransa Hükümetinin davetlisi olarak Paris'i resmen ziyaret edecek olan Dışiş
leri Vekili Fuad Köprülü'nün dönüşüne kadar kendisine İçişleri Vekili Etem 
Menderes vekillik etmiştir. 

(41) İngiltere Kraliçesi Majeste Elizabet II nin taç giyme merasiminde bulunmak 
üzere İngiltere'yi ziyaret edecek olan Dışişleri Vekili Fuad Köprülü'nün dönü
şüne kadar kendisine, içişleri Vekili Etem Menderes vekillik etmiştir. 

(42) Yunan ve Yugoslav Hariciye vekilleri ile yapılacak müzakerelerde bulunmak 
üzere Atina'ya giden Dışişleri Vekili Fuad Köprülü'nün dönüşüne kadar kendi
sine İçişleri Vekili Elem Menderes vekillik etmiştir. 

(43) Avrupa İktisadî İş Birliği Teşkilâtının 23 Mart 1953 tarihinde Vekiller Servisin
de yapılacak Konsey toplantısına iştirak etmek üzere Paris'e gitmiş olan Mali
ye Vekili Hasan Polatkan'ın. dönüşüne kadar kendisine İçişleri Vekili Etem 
Menderes vekillik etmiştir. 

(44) Vazife ile yurtdışına gitmiş bulunan Maliye Vekili Hasan Polatkan'm dönüşü
ne kadar, kendisine. Gümrük ve Tekel Vekili Emin Kalafat vekillik etmiştir. 
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(45) Millî Eğitim Vekili Terfik İleri'nin istifasının kabul edildiğine dair olan 8 Nisan 
1953 tarihli Riyaseti Cumhur tezkeresi. Umumi Heyetin 9. IV. 1953 tarihli İni
kadında okunmuştur 

(46) Açık bulunan Milli Eğitim Vekilliğine Erzurum Mebusu Rıflcı Salim Burçak'ın ta
yinine dair olan 8 Nisan 1953 tarihli Riyaseti Cumhur tezkeresi. Umumi Heye
tin 9. TV. 1953 tarihli inikadında okunmuştur. 

(47) Vazife ile yurtdışına gitmiş olan Bayındırlık Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun dönü
şüne kadar kendisine. Gümrük ve Tekel Vekili Emin Kalafat vekillik etmiştir. 

(48) Yugoslav Hükümetinin daveti üzerine bu memlekete giden Ekonomi ve Ticaret 
Bakam Enver Gürelinin dönüşüne kadar kendisine. Çalışma Bakanı Samet 
Ağaoğlu vekillik etmiştir. 

(49) Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden istifa eden Enver Güreli'nin istifasının kabu
lü ve yerine Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen'in vekillik etmesine dair olan 26 
Mayıs 1953 tarihli Riyaseti Cumhur tezkeresi. 27. V. 1953 tarihli İnikadında 
okunmuştur. 

(50) Açık bulunan Ekonomi ve Ticaret Vekâletine Devlet Vekili Fethi Çelikbaş'ın tâ
yinine dair olan 28 Mayıs 1953 tarihli Riyaseti Cumhur tezkeresi. Umumi He
yetin 29. V. 1953 tarihli İnikadında okunmuştur. 

(51) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ'ın izinli bulunmasına 
binaen kendisine İçişleri Bakanı Etem Menderes vekillik etmiştir. 

(52) Açık bulunan Gümrük ve Tekel Vekilliğine Çanakkale Mebusu Emin Kalafat'ın 
tayinine dair olan 8 Nisan 1953 tarihli Riyaseti Cumhur tezkeresi. Umumi He
yetin 9. IV. 1953 tarihli inikadında okunmuştur. 

(53) Paris'te toplanacak Avrupa Müşterek Ziraat Pazarı Konferansına iştirak etmek 
üzere Paris'e giden Tarım Vekili Nedim Ökmen'e Ekonomi ve Ticaret Vekili En
ver Güreli vekillik etmiştir. 

(54) Millî Savunma Bakanlığına tâyin edilen Seyfi Kurtbek'ten açılan Ulaştırma Ba
kanlığına. Bilecik Milletvekili Yümnü Üresinin tayinine dair olan 5 Kasım 1952 
tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. Kamutayın 10. XI. 1952 tarihli Birleşimin
de okunmuştur. 

(55) Vazife ile İngiltere'ye gidecek olan Ulaştırma Vekili Yümnü Üresinin dönüşüne 
kadar kendisine Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen Vekillik etmiştir. 

(56) Çalışma Bakanlığından istifa eden Nuri Özsan'ın istijasının kabul ve Çalışma 
Bakanlığına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu'nun tayi
nine dair olan 5 Kasını 1952 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. Kamutayın 10. 
XI. 1952 tarihli Birleşiminde okunmuştur. 

(57) Çalışma Vekili Samet Ağaoğlu'nun istifasının kabulüne dair 8 Nisan 1953 ta
rihli Riyaseti Cumhur tezkeresi. Umumi Heyetin 9. IV. 1953 tarihli İnikadında 
okunmuştur. 

(58) Açık bulunan Çalışma Vekilliğine Giresun Mebusu Hayrettin Erkmen'in tayini
ne dair olan 8 Nisan 1953 tarihli Riyaseti Cumhur tezkeresi. Umumi Heyetin 
9. IV. 1953 tarihli İnikadında okunmuştur. 
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D) D Ö N E M İ N Y A S A M A YILLARI AÇIŞ K O N U Ş M A L A R I 

Atatürk "Büyük Mi l l e t Meclisi'ıün her toplantısı bizim için yeni bir 
hayat kaynağıdır (1)." diyerek yasama yıllarının önemini vurgulamış
ın. 

Teşkilât-ı Esasiyenin 36. maddesi hükmüne göre, Cumhurbaşkan
ları hükümetin geçen yılki çalışmaları ve giren yıl içinde alınması uy
gun görülen önlemleri kapsayan bir nutukla yasama yılını açarlardı. 

1961 Anayasası, Cumhurbaşkanlarının parlamentoyu açışını anti
demokratik bir yöntem olduğu gerekçesiyle kaldırdı. 

1982 Anayasasının 104. maddesi "Gerek gördüğü takdirde yasama 
yılının ilk günü TBMM'de açış konuşması yapmak" biçimindeki kuralı 
ile yasama yılının açılış zorunluluğunu cumhurbaşkanlarının takdirine 
bıraktı. 

Süratli değişim ve gelişim karşısında, en etkili makamın olaylara 
ışık tutup yönlendirici uyarılar yapması kaçınılmaz bir gereksinimdir 
ve parlamento tarihinin vazgeçilmez kaynağıdır. 

IX. Dönemin 4 yasama yılının açış söylevleri kaynaktan aynen su
nulmuştur. 

A) C U M H U R B A Ş K A N I N I N BİRİNCİ T O P L A N T I Y I AÇIŞ S Ö Y L E V İ (2) 

(Cumhurbaşkanı Celâl Bayar sol tarafın şiddetli ve sürekli alkışları ve 
bravo sesleri ve sağ tarafın ayağa kalkması suretiyle karşı landı.) 

C U M H U R B A Ş K A N I C E L Â L B A Y A R (İstanbul) — Dokuzuncu Büyük 
Millet Meclis inin Birinci Toplantısını aç ıyorum. 

Türk milletinin hur iradesiyle ve serbest bir seçimle burada toplan
mış bulunan siz hakiki mümessi l ler ini hürmet le selâmlar ım. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri arkadaşlarım, 

Memnuniye t le görmekteyiz ki, demokras i rejimi yu rdumuzda huzur 
ve sükûn içinde yerleşmiş bulunuyor. (Soldan alkışlar) 14 Mayıs seçimleri 
memleke t imizde hukuk devletinin tam temellerini, hiçbir kuvvetin sarsa-
mayacağı bir şekilde atmıştır. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

(1) Millet Meclisi Tutanak Dergisi C. 13. B.l. Sayfa : 2. Ta : 1.11.1929 

(2) Tutanak Dergisi : C.2. S.3-13 
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Vatandaşlar ve yurdumuzda oturanlar, emniyet şartları altında insan 
hak ve hürriyetlerinden kolaylıkla istifade e tmek imkânını bulmaktadır
lar. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Bugün milletimiz, vurdun her tarafında, hakları koruvan bir irade¬ 
nin, vicdanlara verdiği hakiki huzur ve sükûn içinde iktisadî ve içt imaî 
kalkınması için Hükümet le elele çal ışmaya başlamıştır. 

Devlet le vatandaşı, karşılıklı i t imat ve saygı ile birbirine bağlayan ve 
aynı hedef ve gayeye doğru yürütmeye başlayan bu mesut vakıanın istik
balimizi, her zamankinden daha çok emin olarak teminat altına aldığına 
şüphe yoktur. (Soldan alkışlar) 

Arkadaşlar, 

Ş imdi memleket te umumi hukuk nizamını, demokras inin ruhu olan 
hürriyet, bilhassa fert hürriyeti anlayışına göre her sahada yeniden ayar
lamanın sırası gelmiştir. Anayasa hükümlerinin bu anlayış içinde kurdu
ğu ahenge aykırı ve ant idemokrat ik kanunlar, sistemli bir tarama ile tes
pit ve tadil edilmektedir. Bunlara ait tasarılar te tkikmıza arzedi lmek üze
re hazırlanmıştır. 

Sa\an arkadaşlarım. 

Esaslı sağlık dâvalarını yeni baştan ele alarak ciddî tedbirlere baş 
v u r m a k zamanı gelmiştir. 

Uzun yıllar, sıtma mücadelesine hususi bir teşkilât halinde d e v a m 
olunmuştur . Bu uğurda birçok para ve emek harcanmış olmasına rağ
men mese le henüz tamamiyle haUedilmiş değildir. Sağlık Bakanlığı bu işe 
yeni bir hız ve rmek kararındadır. Bu cümleden olarak Avrupa İktisadî İş 
Bir l iğinden temin ettiği ( 2 380 000) liralık yard ım ile yeni mücadele mal
zemesi tedarik e tmek yolundadır. 

Kanaat imce, sıtma, trahom ve frengi gibi sosyal hastalıkların başın
da, millî bünyedeki tahribatı ve nüfus kaybı bakımından ve rem afeti gel
mektedir. 

Sağlık Bakanlığı , verem aşısı tatbikatını bütün memleke te teşmil et
meye hazırlanırken veremlilere mahsus 2 000 den ibaret olan yatak ade
dini 5 000 e ç ıkarmayı kararlaştırmıştır. (Soldan alkışlar) 

Veremin sirayet derecesine göre bu miktarında, büyük bir mâna ifa
de edeceğini kabul etmek zordur. 

Verem hastalıkları geçen hafta Ankara 'da muhabbet le se lâmladığımız 

doktorlar ımızın açtıkları kongrede müzakere mevzuu olmuştur. 

Kararlar ının iht imamla ele alınacağı tabiîdir. 

7205 



T Ü R K PARLAMENTO TARİHİ 

7206 

Memleket imizde , birinci derecedeki büyük şehirler istisna edildiği 
takdirde hemen her yerde hekim ihtiyacı, sıhhî müesseseler imizde ise ye 
tişmiş «Hemş i r e» noksanlığı göze çarpmaktadır . 

Bununla beraber, kasabalarımızın müh im bir kısmında eczahane de 
yoktur. Sağlık Bakanı ile Millî Eğit im Bakanını , müşterek vazifeleri dâhi
linde olan bu işler için esaslı tedbir a lmaya davet ederün. 

Aziz Milletvekilleri . 

İ lköğret im, maarif s is temimizin temelini teşkil eder. Bu itibarla üze
rinde ehemmiyet le durulması lâzım gelir. 

Herkesçe bilindiği gibi. aile ocağmdan sonra hayat ile temas, i lkokul
larda başlar. Genç yavrular ımızın, her şeyi benimseyen taze zekâlariyle 
en iyiyi ve en doğruyu, millî ve insanî bütün mânevi kıymetlere istinat 
eden bir terbiye sistemi içinde burada bulmaları iktiza eder. 

Çocuklar ımızı kalb huzuru ile ancak bu değerde bulunan müessese
lere emane t edebiliriz. 

Bütün bu işlerde öğre tmene dayandığımızı ve inandığımızı biliyoruz. 

Evvel emirde bütün ilkokul öğretmenler inin ayni ruh ve ayni seviye
de bilgiye sahip olarak yet işmeler ini sağlamalıyız. 

A r a n a n vasıfta mürebbi yet iş t i rmek için «Öğre tmen ye t i ş t i rme» teşki
lâtımız geliştirilmeli; zaman zaman tadilâta uğrayan köy enstitüleri, elde 
edilen tecrübelere göre daha elverişli bir hale getirilmeli; v e bu arada ka
dın öğre tmene olan ihtiyaç gözönünde tutulmalıdır. Son zamanlarda Mil
lî Eği t im Bakanlığının bu istikamette yol a lmağa başladığını bi lmekteyiz . 

Bu cümleden olarak İstanbul'da, ders yılı başında bir «Öğre tmen y e 
t iş t i rme» müessesesi kurulmuştur. 

Şüphe yok ki; öğre tmende büyük vazife ve fedakârlık duygusu gör
mek isteriz. Bu hakkımızdır. Fakat, öğre tmenin de b i lmukabele aynı öl
çüde hak lan gözeti lme 1 id ir. Millî Eğit im Teşkilât Kanunu yeni lenmel i , öğ
retmenler in tayin ve nakil işleri şahsi çal ışmalara değer verecek surette 
ele al ınmalı , liyakati sabit olacak ilkokul öğretmenler ine, öğre t im kade
meler inin en büyük derecesine kadar yükselebi lmek hakkı tanınmalı : 
(Soldan alkışlar) ve merkezden başlayarak vazife sahiplerinin salâhiyetleri 
iht iyaca göre yeniden tespit edilmelidir. (Soldan bravo sesleri) 

Buna ait kanun tasarısı, bu sene içinde Yüksek Meclis inize takdim 
olunacaktır . 

Üniversi telerimiz hakkında söyleyeceklerimi, hürmet ve tazimle. Bi
rinci Cumhurbaşkanının 1937 senesinde Kamutay ı açış nutuklar ından 
a l ıyorum. 
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Atatürk şöyle demişlerdi : 

« B ü y ü k davamız en medenî ve en müreffeh millet olarak varl ığımızı 
yüksel tmektir . 

Bu, yalnız kurumlarında değil, düşüncelerde temell i bir inkılâp yap
mış olan büyük Türk milletinin dinamik idealidir. Bu ideali en kısa bir 
zamanda başarmak için. fikir ve hareketi, beraber yürü tmek mecbur iye
tindeyiz. Bu teşebbüste, başarı, ancak töreli bir planla ve en rasyonel 
tarzda çal ışmakla mümkün olabilir. 

İşaret ettiğim umdeleri Türk gençliğinin d imağında ve Türk milletinin 
şuurunda daima canlı bir halde tutmak üniversi telerimize ve yüksek 
okullar ımıza düşen başlıca vazifedir. (Soldan alkışlar) 

Bunun için memleket i şimdilik üç büyük kültür bölgesi halinde mü
talâa ederek, Garp bölgesi için İstanbul Üniversi tesinde başlanmış olan 
ıslahat programını daha radikal bir tarzda tatbik ederek Cumhur iye te 
c idden modern bir üniversite kazandırmak. 

Merkez bölgesi için. Ankara Üniversitesini az zamanda kurmak lâ
zımdır ve Doğu bölgesi için Van gölü sahillerinin en güzel bir yer inde her 
şubeden ilkokulları ile ve nihayet üniversiteyle modern bir kültür şehri 
ya ra tmak yolunda şimdiden faaliyete geçmelidir. (Soldan alkışlar) Bu ha
yırl ı teşebbüsün; Doğu vilâyetlerimiz gençliğine bahşedeceği feyiz Cum
huriyet Hükümet i için ne mutlu bir eser olacaktır .» 

Bugünkü iktidarın da. programına alarak kendisine mal ettiği bu gö
rüş, bir mütalâa ilâvesine lüzum göstermeyecek kadar vazıhtır. 

Vaktiyle bu nutku mütaakıp Millî Eğit im Bakanı tarafmdan Van ha
val is inde tetkikata da girişilmişti. 

Eğit im işlerinde diğer mahallere nispetle daha geri kalmış olan Doğu 
bölgemizde böyle bir irfan müessesesinin kurulması için bütün müşkü
lât ikt iham olunmal ı ve önümüzdeki bütçe yıl ında işe başlanmalıdır . (Sol
dan bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Üniversi telerimize gelince : 

İstanbul Üniversitesine yardımda devam edilmeli ; Ankara Üniversi te
sinin ikmaline çalışılmalıdır. Memleket in umumî sıhhat du rumunun ica-
bettirdiği aded ve liyakatte, doktor yet iş t i rmek için ayrıca tıp fakülteleri
mize imkân temin olunmalıdır. 

Arkadaşlar, 

En az ya r ım asırdan beri ziraatin kalkınması için esaslı fikir ve mü
talâa serdolunmaktadır . Öyle sanıyorum ki; yerl i ve yabancı mütehassıs
lar tarafından ele alınıp incelememiş, zirai bir mevzuumuz kalmamıştır . 

7 2 0 7 



T E R K PARLAMENTO TARİHİ 

Hakikaten, bu mütehassıs raporları, kongre kararları, bugün için da
hi değerler ini muhafaza etmektedirler. Bunlardan başka Hükümet in , zi
raat programı da vardır. 

Ben, bunlara, yeni bir fikir i lâvesine lüzum gö rmüyorum : Yalnız bu
rada bir kanaat imi açıklamak ist iyorum : 

«Mil l î ekonomimizin temeli ziraattir!» Şu halde el imizdeki kudret ve 
imkânlar ı birinci derecede bütün şubeleriyle ziraate. ziraatin yardımcıs ı 
olan işlere ve zirai sanayiin İnkişafına tahsis etmeliyiz. ( (Soldan bravo ses
leri, alkışlar) 

Bil iyorum ki. bu mâruzât ım da, ortaya yeni atılmış bir fikir değildir. 
Ben im burada yapmak istediğim vazife; Ta r ım Bakanlığı ve bütün liya
katli ziraat mensupları arkadaşlarımı, yeni bir hız ve yeni bir gayret ham
lesi ile netice almaya davet ve kendilerine başarılar d i lemek olacaktır. 

Avrupalı lar Arası İktisadî İş Birliği çerçevesi içinde sağlanan yard ım
lardan ziraat mevzuuna. 1950 - 1951 yılı için (28) milyon Ura ayrılmıştır. 
Formali tes i tamamlanınca faaliyete geçilecektir. 

Memleke t in , millî menfaat ve ihtiyaçlarına göre, ticareti sanayii ve fe
lâket haline gelen yangmlar iy le , hallini beklediği bir dâvası vardır : Or
man dâvası . Bunun da tafsilâtına girişilmesini lüzumsuz sayacağınızdan 
emin im. 

Hazı r lanan yeni Orman Kanunu tasarısı, yakında Yüksek Meclis inize 
takdim olunacaktır. 

Toprak dağı tma işlerini, topraksız çiftçinin şiddetli arzu ve intizarına 
mukabe le edecek derecede hız landırmak zarureti karşısındayız. 

1950 yıh iptidasından 17 Ekim akşamma kadar dağıtılan arazi yekû
nu (372 915) dönüm ve topraklandırı lan aile sayısı da (7135) tir. Ölçü iş
leri bitmiş durumda olan (280 000) dönümün de. yı l sonuna kadar tev
zii m ü m k ü n olacak, böylelikle 1950 yıl ında dağıtı lan toprak miktarı (650 
000) d ö n ü m ü bulacaktır. Bunlar için dönüm basma masraf olarak 3 lira 
30 kuruş harcanmış olacaktır. 

Topraksız köylüye yapılan tevziattan başka, (238 000) dönüm mera 
da. köy hükmî şahsiyetleri adına tespit ve tahsis olunmuştur. 

Memleke t in bu büyük sosyal ve ekonomik dâvasında, komisyonlar ın 
sürat ve katiyetle daha rasyonel çal ışmaları için Tapu ve Kadas t ro Genel 
Müdür lüğü ile sıkı bir işbirliği sağlamak lâzımdır. 

Sayın Milletvekilleri. 

Memleke t imizde turizmin inkişafı, turizm endüstr is inin kurulması ve 
buna muvaz i olarak hariçte neşriyat ve propaganda işleri, ehemmiye t le 
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üzerinde durulacak konulardır. Yeniden hazır lanmakta olan. «Tur izm 
Endüstrisini Teşvik Kanunu» tasarısı bu devre içinde Meclis inize takdim 
edilecektir. 

Vakıflar idaresini, kuruluşundaki maksat ve gayenin tahakkukunu 
temin edecek tedbirleri a lmak suretiyle, bugünkü durumundan kurtar
m a k zarureti vardır. (Soldan bravo sesleri) 

Erzurum ve Erzincan'da bilhassa subay ve memurlar ı büyük sıkıntı
da bırakan mesken darlığını g idermek üzere, Vakıflar İdaresinin imkân
larından da faydalanarak, önümüzdeki inşaat mevs iminde sıra apatman-
lar ve yurt lar yapt ı rmak için gerekli tedbirler alınmıştır. (Soldan bravo ses
leri) 

Bu yıl bütçesine. • hademei hayrat» ın terfihi için bir miktar zam ya
pılmıştır. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) Kademeli bir s is tem dâhil inde önü
müzdeki yıllarda da. yapılacak zamlarla, bunların geçim seviyeleri lâyık 
o lduğu dereceye ulaştıracaktır. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Muhte rem arkadaşlarım. 

İktisadî hayatımızın en büyük ehemmiyet i haiz olan ciheti, ticaret ve 
ekonomi â leminde istikrarlı bir gidişin sağlanmasıdır . Bu itibarla Hükü
metin murakabesi : Müdahaleyi t azammun etmeyen, ekonomik kaidele
ri zor lamayan, müstehlikin menfaatini koruyacak bir rekabete m e y d a n 
veren muayyen bir politikaya hasredilmiştir. 

Bu sahada son zamanların en mühim meseleler inden biri, şüphesiz 
ki : ticaret rejimimizin ilânıdır. Bu istihale devresinin ilk merhales inde ta-
mamiyle objektif esaslar tespit edilmiş, bütün formaliteler en az, haddi
ne indirilmiştir. Bu suretle dış t icaretimize geniş lemek imkânlarını vere
cek bir is t ikamet gösterilmiştir. 

İthalâtın, bu rejime kolaylaştır ı lmasından, başka Avrupal ı lararası İk
tisadî iş birliğine dâhil memleket lerden yapı lacak ithalâtın büyük bir kıs
mı, serbest cereyan edecektir. Tediye vasıtası bakımından büyük kolay
lıklar sağlanmıştır . Böylece halkın ihtiyacını teşkil eden maddeler in ser
best rekabete meydan verecek surette, memleket te bol miktarda bulun
ması temin edilmiş olmaktadır. Bu halin, fiyat bakımından müstehl ik le
hine normal bir surette müessir olması beklenebilir. 

İhracat hususunda her türlü tahditler hemen, t amamen kaldırı lmış
tır. 

İhracat mevsimi henüz başlamış olduğuna göre, bu yeni rejimin tesi
rini hakkiyle ölçmeye müsait olacak, kâfi bir zaman geçmemişt i r . Bunun
la beraber, yalnız Ağustos ve Eylül aylarında münhasır o lmak üzere, ge-
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çen sene ile mukayese edildiği takdirde, geçen yıl ın bu aylar ındaki ceman 
69 147 000 liraya mukabil : bu sene 110 972 000 liralık ihracat yapıldı
ğı tespit edi lmiş olur. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 42 000 000 mi lyon lira
y a yaklaşan bu artışm. yeni ticaret rejimi lehine kuvvetli ümit ler verdiği
ni kabul e tmek lâzımgelir. 

İthal mallarımızın l iberasyon haricinde kalanları için mun tazam dö
viz ver i lmeye gayret edilmelidir. Bu müşkülât da bertaraf edildiği takdir
de, harici t icaret rejimimizin arızasız işlemesi sağlanmış olacaktır. 

Yer altı servetlerinin inkişafına hız ve rmek üzere maden mevzular ının 
bugünkü şartlara göre tanzimi için hazır lanan yen i Maden Kanunu tasa
rısı da, bu devre içinde tetkikımza arzedilecektir. 

Memleke t in tabiî şartlarını ve iktisadî imkânla rmı göz önünde tutan 
şuurlu bir sanayi politikası takip e tmek ve inkişaf istikametlerini tâyin 
ey lemek iktiza eder. 

Devle t el inde bulunan sanayi, kuruluşları itibariyle her türlü teknik 
kapasi teyi haiz bulunmaktadır. Bunlar, rasyonel bir iş letme tekniği ile 
idare edilmelidir. Hakiki randıman, ancak bu suretle elde edilmiş olur. 
Husus i teşebbüse ait sanayi ile Devlet sanayii a rasmda hiçbir fark göze
t i lmeyecektir . Bunların hepsine birden aynı şartlar altında lüzumlu yar
d ım v e himayelerde bulunulacaktır. 

Bu devre içinde Sanayi Kanunu tasarısı da Yüksek Heyetinizin tetki-
kına arzedilecektir. 

Muh te rem Milletvekilleri: 

Bayındır l ık işlerine, millî ekonomi ile çok yakından ilgili mevzular ola
rak k ıymet verilmelidir. 

Devlet Karayolları şebekesini, programda icabeden tadil ve tevsileri de 
y a p m a k suretiyle kısa zamanda gerçekleş t i rmek lâzımdır. İl ve bilhassa 
köy yollar ı esaslı bir şekilde ele alınarak muayyen programlara bağlan
malıdır. Bunlar için Mars hail Plânından faydalanma, köy yollar ı için ay
rıca u m u m i bütçeden ya rd ım sağlama imkânları üzerinde duru lmal ıdm 
(Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Yol Vergisi, bugünkü şeldiyle kazancı az, fakir mükellefler için ağır bir 
yük halindedir. (Soldan bravo sesleri) Bu vergiyi daha adaletli esaslara bağ
lamak, nispetini mükelleflerin ödeme imkânları ile ayar lamak, verginin 
yo l iht iyaçlarmı karşı lama maksadına dayandığını göz önünde tutmak 
iktiza eder. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Büyük su işlerini dağınık çal ışmalar halinde yürü tmek değil , esaslı 
bir p rograma göre tert iplemek ilk hedef olmalıdır. Bunlar için, Hüküme-
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tin kefaleti altında, tesisat gelirleriyle amort i edilecek bir istikraz yoluna 
gidilmesini de. faydalı bulurum. (Soldan bravo sesleri) 

Yurdun hemen her yer inde az masraflı, kısa vadel i fakat zirai istihsa
lin ar tmasında büyük neticeler verecek mahiyet teki küçük su işlerini de 
esaslı bir şekilde ele almak zamanı gelmiştir. (Soldan alkışlar) Bunlar için 
de Marşa l Plânından dört küsur milyon lira ayrılmıştır. Önümüzdek i yıl
lar için 10 milyon liradan aşağı o lmamak üzere tahsisat ay ı rmakta de
v a m olunacaktır. Bundan başka Bütçemize de küçük su işlerinin ehem
miyet ine göre tahsisat konulması , prensip olarak kabul edilmiş bulun
maktadır. Su işleri için hazırlanan yeni Kanun tasarıları yakında Yüksek 
Meclis inize takdim edilecektir. 

Liman ve iskele inşaatı da. üzerinde ehemmiyet le durulan konular
dandır. Önümüzdeki iki yıl içinde tamamlanacak olan Ereğli, T rabzon . 
İnebolu ve Amasra l imanlarmdan başka, milletlerarası « İmar ve Kalkın
ma Bankası»ndan sağlanacak, kredi ile Samsun, Haydarpaşa . İzmir, İs
kenderun limanlarının inşa, tevsi ve ıslahına 195 Eden itibaren başlana
caktır. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Umumiye t le Kuzey - Batı Anadolu 'nun ve İstanbul 'un süratle artan 
elektrik enerji ihtiyacını karşılamak üzere, başlanmış olan Çatalağzı - İs
tanbul bağlantısı 1952de . bütün hazırlıkları t amamlanan «Sar ıyar» hid-
ro - elektrik santrali de 1 954'de tamamlanmış olacaktır. (Soldan alkışlar) 

Arkadaşlar . 

«Teke l» Bakanlığı . Devlet monopolünden başka bir şey değildir. Ba
kanlığı kısa fasılalarla tasfiyeye tâbi tutmak yer inde bir iş olur. (Soldan al
kışlar) Şimdilik, kibrit, bira, rakı, kanyak, likör ve av malzemesin in inhi
sar mevzuundan çıkarılarak serbest ticarete bırakılması uygun görül
müştür. (Soldan alkışlar) Buna ait kanun tasarısı Yüksek Meclis inize tak
dim olunacaktır. Diğer inhisar maddeleri hakkındaki tetkikat d e v a m et
mektedir. 

« 4 0 » milyon lira sarfiyle İstanbul 'un Maltepe semtinde bir sigara fab
rikası inşa ettirilmektedir. İhtiyaç ve menfaat bakımından Hükümet in bu 
teşebbüsü tetkik etmesini ve bir karara varmasını tavsiyeye şayan bulu
rum. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Muhte rem Milletvekilleri, 

Ulaşt ı rma konusunda, her şeyden evvel ifade edilecek şey, yolculuk 
hak ve hürriyetinin ve haberleşme gizliliğinin Anayasaya göre, Bakanın 
mesuliyet i a l tmda temin olunduğudur. 

Memleket in iktisadî ve askerî ihtiyaçlarının hızla gel işmesi karşısında 
ulaşt ı rma işlerinin ehemmiyet i çok artmıştır. 
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Ulaşt ı rma Bakanlığının bünyesinde topladığı Deniz, Demir, Hava Yol 
lariyle Posta Telgraf ve Telefon İdaresinin teşkilâtı ve çalışma metotları 
memleket in ihtiyaçlarını kifayetle karşılayacak durumda değildir, hepsi 
zararla işlemektedir. 

Demiryollarında, mühim miktardaki materyel . tabiî ömürler ini ta
mamlamışlardır . Bunların yeni lenmesi için çok büyük miktarda para 
sarfı lâzımgelmektedir . idarenin birikmiş borçları (130) milyon İhadır. 

Denizyolları İdaresi de. yeni bir hüviyet ve karakter a lmaya mecbur
dur. 

Posta Telgraf ve Telefon İdaresi 4 sene zarfında (70) milyon lira açık 
vermiştir . Bu açık (9) ay vadeli bonolar hasılatiyle kapatılmıştır. 

Ulaşt ı rma iş ler imi: hakkındaki mâruzât ım: memleke t ihtiyaç ve hiz
metleri bakımından her biri, ayrı ayrı ehemmiyet i haiz olan bu müesse
selerle Hükümet in , vc binnetice Yüksek Meclisinizin yakın alâkasını is
temekle sona ermektedir. 

Arkadaşlar , 

Yüksek Meclisinizin üzerinde duracağı en hayati meselelerden biri de, 
1951 yılı bütçesidir. 

Devlet Bütçesinin senelerden beri açık ile kapandığı münakaşa götür
mez bir hakikattir. 

Bütçelerde, Devlet namına istikbale matuf yapı lmış her türlü taah
hütlerden başlayarak, yine devlete bağlı müessese ve işletmelerin zarar
ları da dâhil olduğu halde, hakikî borç ve taahhüt miktarını tespit ve bir 
arada görüp mütalâa etmek zarureti vardır. (Soldan bravo sesleri) 

Bu, vuzuh ile bi l inmedikçe, malî taahhütler, sağlayacağı umulan 
menfaat derecesine gere ihtiyaçlarımızla ayarlanıp sıraya konulmadıkça , 
alacağınız ıslahat tedbirleri noksan olur. Takdir edersiniz ki, bir memle
ketin bütçesi iktisadî takatinin üstüne çıktığı ve bu hal tevali ettiği tak
dirde, o memleket in çekeceği maddî ve manevî ıstırapların hududu ola
maz. (Soldan bravo sesleri) 

Her işe tercihan Yüksek Meclisiniz hakikî mânasında denk bir bütçe 
esasını, behemahal tahakkuk et t i rmek gibi çok önemli bir vazife karşı-
smdadır . (Soldan alkışlar) 

Vergilerin umumî hayatımızla ilgisi ve iktisadî meseleler üzerindeki 
müspe t veya menfi tesirleri malûmdur. 

İleri maliyecilikte, istihsal maliyetini artıran ve ticarî muamelâ t ı güç
leştiren vergilerden ve usullerden uzak ka lmak keyfiyeti da ima göz önün-
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de tutulmaktadır. Bıınn l)izim de şiddetle ihtiyacımız vardır. Bu bakım

dan Muamele Vergisi üzerinde durmakl ığımız icabetmektedir . Bütçede 

büyük rakamlarla yeralaıı bu vergiyi kısa bir zamanda kaldırmak bugün

kü bütçe şartlarına göre maalesef mümkün olamayacaktır . Fakat buna 

intizaren Muamele Vergisi üzerinde istihsal hayatını s ıkmayacak ve boz

mayacak şekilde ş imdiden tedbir al ınması iktiza etmektedir . (Soldan bra
vo sesleri) 

« H a y v a n » Vergisinin bir veya birkaç etapta kaldırı lmasını bekliyoruz. 

(Soldan alkışlar) 

Bir memleket te iş hacminin artması için tekâmül ettiri lmesi lâzımge-

len şartlar arasında, vergi işlerinde istikrar, para polit ikasında istikrarla 

beraber emniyet , kredide ucuzluk birinci derecede yer alırlar. 

Yerli , yabancı , büyük ve küçük sermayenin millî iktisat sahasına dö

külmesini temin için < ok esaslı çalışmaya, ve tedbir bulmaya mecburuz . 

Birkaç hafta evvel. Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası ile imza

lanan bir mukavele ile "Türkiye Sınaî Kalkınma Bankas ı» na (9) milyon 

dolarlık bir kredi temin olunmuştur. Bunu hayırlı başlangıç telâkki et

mekteyiz . 

Büyük millî müesseseler imizden Ziraat Bankası birkaç aydanberi ye

ni bir zihniyetle işlerini ele alarak ziraî kredi hacmini artırmayla muvaf

fak olmuştur. Mahsulü kuraklıktan müteessir olan çiftçilerin taksit borç

ları tecil edilmiştir. (Soldan alkışlar) 

Malî polit ikamızda, resmî ve hususî işlerimiz için faiz haddinin indi
ri lmesine ehemmiyet affedilmelidir. Öyle ümit e tmektey im ki. en çok yar
dım, başta Cumhuriyet Merkez Bankası olmak üzere, bütün bankalar
dan görülecektir . 

Herhangi bir memleket te para politikasının zararlı bir ist ikamet alma

sı bütçe masrafları için yapılan emisyon ile başlar. Enfîlâsyon, memleket

leri iflâsa sürükler. Deflasyon da memleketlerin iktisadiyatını akamete ve 

ıstıraba uğratır. Her üçü de ayrı ayrı iktisadî ve malî felâketlerin ana kay

nağıdır. Biz memleket hesabına bütün bunlardan uzak kalacağız. (Soldan 
bravo sesleri, alkışlar) 

Emisyon iktisadî ve ticarî hayat ımıza dâhil verimli işler için yapılır; 

para hacmi, iş hacmi ile mütenasip olur. Buna nazaran emisyon mi l i tan 

azalır veya çoğalır. Fakat normal seyrini takip eder. Para siyasetinde bi

zim de takip edeceğimiz yol bu olmalıdır. 
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Arkadaşlar ım, 

Demokra t ik bir idare bünyesi içinde Çal ışma Bakanl ığının müh im ye
ri vardır. Her sahada çalışan vatandaş kitlesinin hayat seviyesini yükselt
mek, haklarını korumak Bakanlığın önde gelen vazifelerindendir. Emek
le s e rmaye arasında adaletli iş şartlarına dayanan istikrarlı bir n izam vü
cuda get i rmek üzere İş Kanununu yeni ihtiyaçlara göre tadil için çalışıl
maktadır. Hususi teşebbüsü esas tutan serbest bir ekonomi nizamında 
işçinin grev hakkım ve teşkilâtlanma hürriyetini tanımak icabeder. (Sol
dan alkışlar) Elbetteki her hak ve hürriyette o lduğu gibi bunun da. umu
mî menfaat ölçüsüne göre sınırları olacaktır. 

Türk İşçisine çalışmalarının hak ettirdiği ferahlığı ve rmek üzere, haf
ta tatilinin ücretli olması veya ücretli tatil usulünün kabulü mevzuunda
ki çal ışmalar bitirilmeli ve Yüksek Meclis in bu devresindeki müzakereni 
ze arzolunmahdır. 

Matbua t mensuplarının çal ışma şartlarını ve sosyal s igortalardan 
faydalanma şekillerini tanzim etmek üzere ayrı bir kanun tasarısı hazır
lanmaktadır . (Soldan bravo sesleri) 

İşçi sağlık tesislerini kurmak ve teşkilât landırmak hususunda takdi
re değer bir azimle çalışan Bakanlığın bu sahadaki vazifesini paylaşarak 
bağışlarda bulunan hayırsever vatandaşlar ımıza huzurunuzda teşekkür 
e tmeyi vazife bilirim. (Soldan, sürekli alkışlar) 

Pek ya landa hastalık sigortasının tatbik ile veremli işçiler için sana
toryumlar ve hasta işçiler için umumî hastaneler kurulacaktır. Bu tesis
ler aynı zamanda memleket in umumî sağlık durumuna da faydalı ola
caktır. 

İşçi sigortalarının tatbikatı ilerledikçe, sigorta paralarının işletilme
sinde sosyal gayelere ve bu arada işçi meskenleri poli t ikasının tahakku
kuna yer ve rmek çok isabetli hareket olur. 

Aziz Milletvekilleri . 

Bütün seçünlerde. oy vereceklerin her türlü tesirden masun bulun
ması , ve neticenin verilen oylara tamamiyle uygun olarak tecellisi, gerçek 
demokras in in temel taşıdır. Köy, belediye ve genel meclis seçimlerine ait 
kanunlar, bunu sağlayacak şekilde tadil edi lmiş bulunmaktadır . 

Mahal l î idarelerin muhtariyetini genişletmek suretiyle bu idareleri, 
vazifelerini görebilecek; bir duruma kavuş turmak için kanun tasarısı ha
zırlanmıştır. 

Yeni ihtiyaçlara ve değişik şartlara göre hazırlanan Köy Kanunu tasa
rısı ya landa Meclise takdim olunacaktır. (Soldan alkışlar) 
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Özel İdareler için ele yeni bir kanun tasarısı hazır lanmış bulunmak

tadır. 

Başlıca büyük şehirlerimizdeki nüfus tekasüfü dolayısıyla ucuz mes
ken meselesi ön plâna geçmiştir. Bu ihtiyacı karşı layacak ve «Gece kon
dular» durumunu düzenleyecek bir kanun tasarısı hazuTanmaktadır . 

İçişlerinin dâhili emniyet ve fertlerle münasebet ler indeki ehemmiyet i 
düşünerek bir bedahatren bahsedeceğim : Fertlerin hürriyeti tecavüzden 
masundur : vatandaş, korkudan masun olmak hürriyetine de sahiptir: 
Türk hâkiminin aleyhinde verilmiş bir kararı o lmadan kimsenin taarru
zuna ve hattâ tarizine uğramayacağından emin olmalıdır. (Soldan alkışlar) 
Diğer taraftan halkımız Devlet hukukuna riayette ve vatandaş olarak 
mükellefiyetini yerine get irmekte dikkatli ve çok hassastır. Bunlardan is
tisna teşkil edenler hakkında Cumhur iye t kanunlarının hükümler in i ye
rine ge t i rmek de müşkül değildir. 

Bugün için, vatandaşların ve bilhassa köylü vatandaşlar ın Hükümet 
tin birinci derecede istedikleri, resmî dairelere müracaat lar ında, iyi mu
amele görmeler i ve işlerinin sürat ve katiyetle neticelendirihnesidir. (Sol
dan bravo sesleri, sürekli alkışlar) 

Biliyoruz ki, zaman zaman bu yolda emir ve rmek âdet haline gelmiş
tir. Fakat, şikâyetlerin hiçbir zaman ardı arkası kesihnemiştir. 

U m u m î Devlet idaresinde, vatandaşlarla münasebet ler imizde: karşı
lıklı hürmet ve hakka dayanan yeni bir anlayışın, yeni bir zihniyetin hâ
kimiyet ini istiyoruz. (Soldan bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Devlet hizmetinde vazife alan memleket in değerli evlâtları , idarecileri
miz ve zabıta kuvvetlerimiz demokrasinin sarsı lmaz prensiplerine, «halk 
için, halka beraber^ idare düsturuna bağlılıklarını her an için fiilen gös
termelidirler. (Soldan alkışlar) Bu hal, kendilerinin şerefli meslekler inde, 
bekledikleri ikbalin mesnedi olacaktır. (Soldan bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Millî Savunma İşleri. İkinci Ciharı Harbinin ortaya attığı yeni silâh ve 
modern harb vasıtaları bakımından bütün dikkatimizi üzerinde topladı
ğı bir konudur. Bir müddet evvel, kısa fasılalarla. Kara. Deniz ve Hava 
kuvvetler imizin ayrı ayrı ve müştereken yaptıkları tatbikat ve maneralar-
da bulundum. Silâhlı kuvvetlerimizin yeni silâhlarla ve en ince fen alet
leriyle ünsiyet derecesini ve kullanış tarzlarını gördüm, ve şu net iceye vâ
sıl o l d u m : Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerimizin en küçük erinden en bü
yük komutanına kadar, kendilerine emanet edilen en ileri teknik mahsu
lü olan silâh ve harp vasıtalarım liyakatle kullanmaktadırlar . (Bravo ses
leri, şiddetli alkışlar) Bunları kül halinde bir hedefe sevk ve idare etmek hu-
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susunda müstesna bir dirayet göstermektedirler. (Alkışlar) Bu müşahedeye 
müstenit kanaathni sizlere iftiharla arzedebilirim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Fakat , mesele bu kadariyle bitmiş sayı lmaz. Ordunun her bakımdan 
«harb gücünü» yüksel tmek zarureti karşısındayız. Askerî eği t im siste
minde değişiklik yapılmasını , orduda mütehassıs e leman mevcudunun 
artır ı lmasını ve bu arada gedikli erbaşlara, daha emin bir istikbal sağla
yarak adedlerinin ve hizmetlerinin genişleti lmesini m ü h i m bir ihtiyaç 
olarak ele a lmak mecburiyet indeyiz. 

Asker î eğit imdeki yenilikler ve değişiklikler nazariyattan ziyade ame
liyata ö n e m vermek, en son harb usulünden faydalanmak esaslarına da
yanmaktadır . Bunlara alt kanun tasarıları hazırlanmıştır. Yüksek Mecli
sinize sunulmak üzeredir. 

Aziz arkadaşlarım: tarih boyunca milletimiz ve memleket imiz için de
vaml ı bir iftihar kaynağı olagelen Türk Ordusunun büyük askerî kıymeti
ne ve bütün mensuplarının vatanseverlik ve fedakârlık duygularına her 
zaman olduğu gibi derin bir itimat besliyoruz. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Sayın Milletvekilleri : 

İkinci Dünya Harbinin sona ermesinden bugüne kadar hakikî sulhun 
teessüsü için sarfedilen gayretler maalesef müspet bir neticeye varama
mış , hattâ, Kore tecavüzü, barışı tehdit eden tehlikeli bir mahiyet arzet-
miştir. 

Bir leşmiş Milletlere bağlılığını her vesile ile gösteren ve vâki tecavüze 
karşı bu teşkilâtın zamanında harekete geçmesini memnuniye t le gören 
Türkiye , Güvenlik Konseyinin davetine uyarak Kore 'ye bir askerî birlik 
gönde rmek suretiyle kendisine düşen vecibeyi zamanında yer ine getir
miştir. (Soldan bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

Bütün sulhsever milletlerce büyük takdirle karşılanan bu kararımız, 
milletler camiası tarafından, memleket imizin beynelmilel sahadaki taah
hütlerine sadakatinin ve sulhun korunması hususundaki maddî gayret
lerinin en bariz bir delili olarak telâkki olunmuştur. (Soldan bravo sesleri, 
şiddetli alkışlar) Bu müşahedeyi burada büyük bir memnunluk la kaydet
mek isterim. Bu münasebet le şu noktayı da zikretmek isterim ki. Kore 
hâdiseleri dolayısiyle Birleşmiş Milletler tarafından al ınmış olan karar, 
bu müessesenin hayat ve umumî tesiri hakkında müh im bir imtihan teş
kil etmiştir; ayın zamanda, teşkilâtın esasen bilinen bâzı zaıflarmı da or
taya koymuştur. Bu ihbarla, menfi unsurların Birleşmiş Milletlerde 
«Obst rüe t ion» metotları ile beynelmilel emniyet in tesisine mani obuaları
na karşı tedbirlerin al ınması ve beynelmilel bir polis teşkilâtının ktırul-
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ması ve lüzumu halinde bunun otomatik bir şekilde işlemesi zaruret ine 
kani bulunmaktayız . (Bravo sesleri, alkışlar) 

Haricî siyasetimizin hedefi, Birleşmiş Milletler idealinin ruhunda 
mündemiçt i r ; ve Dünya sulhunun vikayesine matuftur. Bu maksat la 
Dünya barışmı ve emniyet ini ve iktisadî kalkınmasını temin yolundaki 
bütün gayretlere el imizden geldiği kadar yard ım etmekteyiz . (Alkışlar) Bu 
cümleden olarak Avrupa Konseyine ve İktisadî İş Birliği Teşkilât ına dahil 
olan Cumhuriyet imiz, âkidler arasında verimli mesai teşrikinde faal bir 
unsur o lmaya çalışmaktadır. (Bravo sesleri) 

Kezalik, sulh davasına candan bağlı olan memleket imiz , halen teca
vüze karşı en müessir emniyet teşkilâtı addettiği ve günden güne daha 
sağlam esaslara istinat ettirilmesine gayret edildiğini memnunlukla gör
düğü Atlant ik Paktının inkişafını büyük bir alâka ile takip e tmekte ve bu 
emniye t sisteminin takviyesi için âkid devletlerle işbirliğine amade bu
lunmaktadır . (Alkışlar) Harbi, sulh gibi bölünmez bir bütün sayan Türki
ye; bu savunma sisteminin Doğu Akdenize teşmilini arzu etmektedir . (Al
kışlar) Zira hâdiseler, ezcümle Kore Harbi, tecavüz kuvvetlerinin emniyet 
s is teminde açık bırakılan gedikleri teveccüh eylediğini bir kere daha gös
termiştir. (Bravo seslen) Bu itibarla Türkiye Doğu Akdeniz ' in bu sistem 
içinde ahden alınmasını ve bu suretle fasılasız bir istikrar ve sulh cephe
sinin kurulmasını temenni etmektedir. (Bravo sesleri, alkışlar) Bunun ta
hakkuku için ilgili memleket ler nezdinde ş imdiye kadar yapı lmış olan si
yas î teşebbüsler tamamen neticesiz kalmamış ve sayın milletvekil lerinin 
de bildikleri gibi. Atlantik Paktı Konseyi adına Amer ika Birleşik Devlet le
ri Hariciye Nazırı, Şimali Atlantik Paktı teşkilâtının Akdeniz müdafaasiy-
le ilgili askerî planlaştırma mesaisi safhasında iştirake. Türkiye Hükü
metini davet etmiştir. (Alkışlar) Hükümetiniz Doğu Akdeniz istikrarının 
idamesi hususunda Türkiye'nin oynamakta o lduğu m ü h i m role işaret 
eden Konseyin bu arzusunu, Türkiye 'nin mezkûr planlaşt ırma mesaisi
ne iştirakinin Akdeniz müdafaasına manal ı surette medar olacağı kana
atine istinat ettirdiğini nazarı dikkate alarak, zaten politikasını, güvenli
ği ve barışı müessir şekilde korumaya hizmet esasında teksif etmiş oldu
ğu için, bu mesaiye kat ı lmaya karar vermiştir. (Bravo sesleri) Bu temasla¬ 
rın Akden iz sahasınm emniyeti için, gerek askerî, gerek hukukî bakım
lardan semerel i neticeler vereceğini ümit ediyoruz. 

Şunu da gurur duyarak söyleyebil ir im ki, kuvvetl i ve şerefli ordusu 
ile Türkiye 'nin, yalnız kendi emniyet i için değil, fakat Doğu Akdeniz ' in ve 
Orta Şarkın sulh ve emniyet i için de müh im bir unsur olduğu, hür dün
ya devletleri tarafından teslim edilmektedir. (Alkışlar, bravo sesleri) 
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Hür milletler sulh mefhumunun muhafazası için büyük gayretler sar-
feden müttefikimiz Büyük Britanya ile dos t luğumuz ve beynelmilel saha
da mesai teşrikimiz gün geçt ikçe kuvvetini artırmaktadır. (Bravo sesleri, al
kışlar) Türkiye için millî bir k ıymet almış olan bu dostluk ve samimî işbir
liği iki memleket in mütekabi l menfaatleri ve dünya sulh ve istikrarı lehi
ne inkişaf etmektedir. İki memleket arasında mevcu t ve her iki hüküme
tin büyük ehemmiyet atfettiği ittifakı, işbirliğimizin en müsmi r âmili ola
rak telâkki etmekteyiz. (Alkışlar) Türk Milleti, İkinci Cihan Harbinin ağır 
yükler inin üzerine almış olan ve harbin hi tamından beri iktisadî ve malî 
vaziyetini ıslah ve içtimaî meselelerini hal letmek için büyük fedakârlık ve 
mahrumiyet le re katlanmış bulunan müttefikimizin ka lkmmasmı , hay
ranlık ve sevinçle müşahede etmektedir. (Alkışlar) 

Diğer müttefikimiz Fransa ile her sahadaki münasebet imiz daimî bir 
inkişaf kaydetmektedir . Türk-Fransız dost luğunun değer lenmesine ve 
aramızda ötedenberi müesses kültür münasebet ler inin ar tmasına lâyık 
o lduğu ehemmiyet i atfetmekteyiz. (Bravo sesleri, alkışlar) Ayn ı ideallere 
bağlı olan iki memleket arasındaki dostluk ve işbirliğinin inkişafı, de
mokrat ik rejimlerle idare olunan hür dünyanın sulh ve emniyet ini tersi
ne hizmet edecektir. (Alkışlar) 

Beynelmile l ihtilâfların Birleşmiş Milletler çerçevesi dâhi l inde hallini 
samimiyet le isteyen, eşit haklara riayet eden, demokrat ik ananelere bağ
lı, sulhperver Amer ika Birleşik Devletleri ile olan siyasî, iktisadî ve kül
türel sahalardaki yakın münasebet ler imiz ve dos t luğumuz gün geçt ikçe 
kuvvetlenmektedir . (Şiddetli alkışlar, bravo sesleri) İfadesini iki memleket 
arasındaki münasebet ler ve beynelmilel iş birliğinde bulan bu yakın 
dost luğun daha da ar tmasına büyük ehemmiye t ve kıymet vermekteyiz . 
(Bravo sesleri) 

Tehdide ve baskıya, k imsede şüpheye mahal bırakmayacak bir tarz
da göğüs gerdiğimiz bir sırada, T ruman Doktrini ve Marshal l Plânı yolu 
ile bize yapı lan yardımlar, bu dost luğun unutulmaz bir tezahürünü teş
kil eder. (Alkışlar) Memleket imiz bu cömer t yardımlar ı şükranla karşıla
maktadır. Türkiye iktisadiyatının düzelmesi ve inkişafı için yapı lan bu 
yard ımın tamamen yer inde ve en iyi randıman verecek işlerde kullanıla
cağına şüphe yoktur. Dünyanın coğrafya bakımından en nazik bir mev
kiinde kendi müdafaasiyle beraber u m u m î emniyet in muhafazasına bü
tün maddî ve manevî imkânlarını hasreden memleket imize vâki bu yar
dımlar, arttığı nispette bundan yalnız bu bölgenin değil , fakat dolayısıy
la bütün dünya sulhunun istifade edeceği muhakkaktır . (Bravo sesleri, al
kışlar) 
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Cumhur iye t İtalya'sı ile son zamanlarda akdet t iğimiz dostluk andlaş-
ması , menfaat ve mefkureleri bir olan iki memleket arasındaki bağları 
daha ziyade takviye eylemiştir. (Bravo sesleri) Akdeniz devleti ve Avrupa 
Konseyi âzası olan her iki memleket arasmdaki sıkı dostluk polit ikası, 
medeniyet imizin inkişafını sağlayacak olan Avrupa su lhunun ve iş birli
ğinin faydalı bir unsuru olacaktır. (Bravo sesleri) 

Sovyetler Birliği ile iyi olmasını temenni ett iğimiz münasebet ler imiz
de geçen seneye nazaran bu sene de herhangi bir değişiklik yoktur. 

K o m ş u m u z Yunanistan ile mevcut dostane ve pek sıkı münasebat ı . 
karşılıklı bir anlayışla takviyeye çalışmaktayız. Doğu Akdeniz havzasında 
menfaat ve mukadderatı birbirine bağlı bulunan memleket ler imiz arasm
daki iş birliğine daha ileri bir istikamet vermek, Akdeniz müdafaası ile 
alâkalı Atlantik Paktı devletleriyle temin edilecek müşterek mesai çerçe
vesi içinde, bu bölgenin güvenlik ve istikrârmı emniyet altına alacaktır. 
Buna hususî bir ehemmiye t atfettiğimizi bu vesile ile tebarüz et t i rmek is
terim. (Alkışlar) 

K o m ş u m u z kardeş İran ile olan bağlarımız en dostane bir vas ı f taşı
maktadır. (Alkışlar) Siyasi sahada birçok muahedelere dayanan münase
betlerimiz, iktisadî sahada da gelişmeler kaydetmektedir . İki memleke t 
arasındaki bu samimî dostluk yalnız hükümetler inin politikalarının ica
bı değil , iki kardeş milletin müşterek duygularının tabiî bir neticesidir. 
(Alkışlar) 

Türkiye-Afganistan kardeş milletleri arasmda mevcu t dostluk ve iş
birliğinin gelişmesi için hiçbir gayreti es i rgememek azmindeyiz . (Alkışlar) 

Bu iki memleketin ve dostumuz Irak'ın bizimle beraber dâhil olduk
ları Saadabat Paktının bu mıntakada bir sulh ve istikrar unsuru olduğu
nu ve bu hakikatin gittikçe daha iyi anlaşılacağını kaydetmek isterim. (Al
kışlar) 

Pakistan, Hindistan ve Endonezya müstakil devletler camias ına katıl
dıkları günden beri muhtel if vesilelerle memleket imize karşı s amimi 
dost luk duyguları izhar eylemekte ve aynı hislerle tarafımızdan mukabe
le görmektedirler . (Alkışlar) Zaman zaman mümtaz Pakistan devlet ricali
nin memleket imiz i de ziyaretlerinden hakiki memnuniye t duymaktayız . 
(Alkışlar) Bu devletler ile münasebetler imizin gel işmesine ehemmiye t ver
mekteyiz . Bu maksatla, yakın bir âtide Endonezya ile de elçi teatisini der
piş ediyoruz. (Alkışlar) 

Sayın Milletvekilleri. 

Yakın ve Orta Doğu da sulh ve istikrarın yer leşmesi en bâr di leğimiz
dir. 
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Asır larca beraber yaşadığımız Arap memleket ler i ile dostluk münase
betimizin her gün biraz daha gelişmesi samimî emelimizdir . 

Bu devletlerle siyasetimiz, karşılıklı sevgi ve saygı esasına dayanmak
tadır. (Alkışlar) Türkiye Cumhuriyet inin dileği, bu dost memleket ler in , her 
sahada fazlasiyle inkişaflarının tahakkukunu görmektir . 

İsrail Devleti ile normal münasebet ler imiz gel işme yolundadır . Bu 
memleket le karşılıklı elci teati edilmiş ve bir de Ticaret Sözleşmesi akde
dilmiştir. Ara bulma Komisyonunda da taraflar beynindeki pürüzlü mese
lelerin bir tesviye şekline bağlanması için her iki tarafı ta tmin edecek 
mütemadi bir gayret sarfetmekteyiz. (Bravo sesleri) 

Kurulmasını memnuniyet le karşıladığımız Federal A lmanya Cumhu
riyeti ile diplomatik münasebetler in teessüsüne iııtizaren Bonn'da siyasi 
bir misyon ihdas edilmişi ir. (Alkışlar) Yakın bir âtide Avrupa camiası için
de siyasî ve iktisadî bakımdan bir barış ve istikrar unsuru olacak. Batı 
teşki lât lanmasında yer almış ve stılhe kavuşmuş bir A lmanya görmeği is
temekteyiz . (Bravo sesleri, alkışlar) 

U m u m î siyaset sahasında ve bilhassa milletlerarası teşekküllerde bü
yük rol oynayan Cenubi Amerika Devletleriyle dostluk münasebet ler imi
zin inkişafı için gayreı sarfetmekteyiz. Bu gayeye vâsıl o lmak üzere, ora
daki elçilerimiz, coğrafi vaziyetlere göre, aynı zamanda muhtel i f devletler 
nezdinde akredi te edilmişlerdir. 

Bu münasebet le . İrlanda Cumhuriyet i nezdinde de bir siyasî mümes 
sil bu lundurmayı derpiş etmekteyiz. (Bravo seslen] Sayın Milletvekil lerinin 
bildikleri gibi, bu memleket ile yu rdumuz arasmda çok eski dostluk bağ
ları mevcuttur. (Alkıştan 

Yugos lavya ile olan münasebet ler imiz normaldir. Bu Devlet le aramız
da imzalanan Ticaret ve Emlâk Anlaşmasının iki memleke t a rasmdaki 
münasebet ler in müstakbel gel işmesine müspet bir âmil olacağını um
maktayız . 

Bulgaristan' la dürüst komşuluk münasebet ler i idamesi hususunda 
sarfett iğimiz devamlı gayretlerin, karşılık görmediğini müşahede etmek
le e lem duymaktayız . (Maalesef sesleri) 

Bu memleket , mevcut anlaşma hükmünü hiçe sayarak kısa bir za
manda . « 2 5 0 » bin soydaşımızı tehcire teşebbüs ederken milletlerarası hu
kuk kaidelerine ve insanlık prensiplerine aykırı harekette bulunmakta
dır. (Allah kahretsin sesleri) Göçmeğe mecbur tutulan soydaşlar ımız, gayri-
menkul ler ini tasfiye ermek imkânından m a h r u m bırakıldıktan başka hu
dutlarımıza da perişan bir halde gelmektedirler. (Sebep olanlar kahrolsun 
sesleri) 

Mesu l Bulgar makamları , sayısı binleri aşan ve aralarında yabancı 
unsurlar da bulunan göçmenler i «vize» siz olarak memleket imize sokma-
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ya zorlamaktadırlar. Nihayet, teessür uyandıran bu hal karşısında Hü
kümet, Bulgar hududunu muvakkaten kapamaya mecbur olmuştur. 
(Bravo sesleri) Bütün bu hareketlerden doğan mesuliyet , tabiatiyle Bulga
ristan'a raci olacaktır. (Elbette sesleri) 

M U H İ T T İ N ÖZKEFELI (Samsun) — Mezar la rma çelenk koruz y ine . 

C U M H U R B A Ş K A N I C E L Â L B A Y A R (Devamla) — Göçmenler meselesi 
hakkında Bulgaristan Hükümeti nezdinde yaptığınız teşebbüsler müspet 
bir netice vermediğ i takdirde, hükümet , bu müh im ihtilâfı, milletlerarası 
merci lere intikal ett irmek kararını ş imdiden vermiş bulunmaktadır . (Bra
vo sesleri, alkışlar) 

Şurasını da, dahili bir meselemiz olarak ehemmiyet le kayıt e tmek is
terim ki, Bulgaristan'la münasebet ler imiz normal bir devreye girdiği za
man, usulünde verilmiş «vize» lerimizle memleket imize gelecek göçmenle
re karşı kardeşlik ve insanlık vazifemizi, Hükümet olarak. Türk Milleti 
olarak bütün kudretimizle yerine getireceğimiz tabiîdir. (Bravo sesleri) 

Bütün bunları arzederken sadece yüksek heyetinizin fikir ve arzula
rını açıklamış olduğuma emin bulunuyorum. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Sayın Milletvekilleri . 

Türkiye Cumhuriyet inin, teessüsünden beri, Millî siyasetinin. Ata
türk'ün «Yurtta sulh. cihanda sulh» prensibi üzerine kurulmuş olduğu
nu burada bir kere daha ilân e tmek ist iyorum. (Alkışlar) Bu siyaset bey
nelmilel taahhütlere sadakat ve bu taahhütlerden doğan vecibeleri tered
dütsüz yerine get i rmek suretiyle tecelli edecektir. (Bravo sesleri, alkışlar) Bu 
umdeye ve milletlerin hukuk eşitliği, milletlerarası siyasî, iktisadî, kültü
rel iş birliği müşterek emniyet ve iyi komşuluk münasebet ler i esaslarına 
dayanan Hükümet in dürüst dış siyaseti, aynı mefkurelere bağlı hür mil
letlerin saygı ve takdirini kazanmaktadır. (Alkışlar) Güvenl ik Konseyine in
t ihabımız da, bu anlayış ve takdirin ve memleket imiz in Milletlerarası 
a landaki itibarının bariz bir delilini teşkil etmektedir. (Bravo sesleri) Son 
seçimlerde milletimizin göstermiş olduğu olgunluk ve sağduyusunun ha
riçteki it ibarımızın bir kat daha artmasına âmil o lduğunu burada kaydet
meyi bir vazife bilirim. (Soldan alkışlar) 

Aziz Milletvekilleri . 

Memleke t in mukadderat ı elinizdedir. Bu emanet i sizlere büyük mille
timiz vicdanî bir arzu ile teslim etmiştir. Ben, el inizdeki mukaddes ema
neti iyi kullanacağınızdan emin olarak sizlere başarılar dileğiyle sözleri
me son ver iyorum. (Soldan bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

(Cumhurbaşkanı salonu terkederken sağ taraf Milletvekilleri ayağa 
kalkmışlardır .) 
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B) C U M H U R B A Ş K A N I N I N İKİNCİ Y A S A M A YILI AÇIŞ S Ö Y L E V İ (3) 

B A Ş K A N — Sayın Cumhurbaşkanı senelik nutuklarını irat buyura
caklardır. 

(Cumhurbaşkanı Celâl Bayar alkışlar arasında kürsüye geldi) 

C U M H U R B A Ş K A N İ C E L Â L B A Y A R (İstanbul) — Türkiye Büyük Millet 

Meclis inin, Dokuzuncu Döneminin ikinci toplantısmı aç ıyorum. 

Çok Sayın Milletvekilleri arkadaşlarım, 

Arkada bıraktığımız bir senelik çal ışma yılını, huzur ve emniye t için
de geçirdik. 

Memleket te , demokrasinin sağlam temellere dayandığının, millet imi
zin, millî hâkimiyeti büyük azimle tesahup ettiğinin bir kere daha şahidi 
olduk. 

Son 16 Eylül kısmî milletvekilleri seçimi milletimizin o lgunluğunu 
gösteren bir vekar, ve normal şartlar içinde sona ermiştir. (Alkışlar) M e m 
leket imizde, hasretini çekt iğimiz seçim adaletinin, âdet hal inde yerleşti
ğini ispat etmiştir. Bu takdire değer neticeyi, seçimleri idare eden hâkim
lerimize, alıştığımız tâbirle ifade edeyim : «Adl î teminata» borçluyuz. (Bra
vo sesleri) Yıl larca üzerinde durduğumuz ve ısrarla teminine çalışt ığımız 
bu prensibin muvaffakiyetini ve milletin mukaddes hakkı olan rey hürri
yet inin emniye t altına alındığını görmekten duyduğumuz sürür büyük
tür. (Alkışlar) 

Birkaç ay evveline taallûk eden bu mesut müşahedeyi , m u k a d d e m e 
halinde böylece tebarüz ettirdikten sonra, söze, adalet iş ler imizden baş
lamak ist iyorum. Fakat, istitrat olarak arzetmel iyim ki, bana bu şerefli 
vazifeyi veren Anayasamız . «Hükümet in geçen yı ldaki çalışmaları ve giren 
yıl içinde al ınması uygun görülen tedbirleri» bahis konusu etmekl iğimi 
âmirdir. 

İki yıla birden taallûku olan işleri ve tedbirleri kısa bir nutkun içine 
alıp ifade etmek, -ne kadar gayret sarfedilirse edilsin- m ü m k ü n olamıyor. 

Onun için, huzuntızda fazla kalacağım, vaktinizi fazla a lacağım. 

Sayın arkadaşlarım. 

Geçen devrede, fert hürriyetini baltalayıcı mahiyet arzeden kanunlar
dan bâzıları tadil edilmiş, ayrıca, fikir hürriyetini kul lanma şekillerinin 
en geniş ve en tesirlisi olan Basın Kanunu, diğer adlî kanunlarla beraber 
çıkarılmıştı . Halen Meclisinizin Adalet Komisyonunda altı kanun tasarısı 

(3) Tutanak Dergisi : C.10. S.3-16. 
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vardır. Bunlardan, bilhassa Ticare t Kanunu, inkişaf halinde bulunan ik
tisadî hayat ımız üzerinde, müh im tesiri görülecek bir mahiyet arzetmek-
tedir. 

«Ant idemokra t ik» karakterdeki mevzuatı gözden geçi rmek üzere, teş
kil edilen bir (İlim Komisyonu) nun. geçen seneden beri faaliyette bulun
duğunu bilirsiniz. 

«Ant idemokra t ik» tâbiri. «Siyasî haklara, â m m e haklarına, insan hak
larına» göre, lüzumsuz yere tahditler koyan, veya bunları kaldıran, hü
kümler şekl inde mânalandır ı lmış; ve bu hükmün ışığı alt ında raporlar 
hazırlanmıştır. Bu yoldaki kanun tasarıları, devamlı surette Meclisinize 
arzolunacaktır . 

İlk mahkemeler le Yargıtay arasında ikinci bir kaza kademesinin ku
rulmasını, adalet için kıymetli bir teminat saymaktayız . 

Bu maksat la hazırlanan yeni (Mahkemeler Kuruluş Kanunu) ve bu 
kanuna muvazi olarak. (Ceza ve Hukuk Muhakemeler i Usulü Kanunu) 
tasarıları da Meclisinize takdim olunacak ve bunu, Adalet Bakanlığı 
«Merkez Teşkilât ı» Kanunu ile günün ihtiyaçlarına göre hazırlanan, yeni 
«Adl î T ıp» Kanunu tasarıları takip edecektir. 

Yargıçlarımızın, hukuk devleti anlayışında, başlıca güveni lecek mâne
vi değerler imiz olduğuna şüphe yoktur. Bu itibarla, kendilerini yak ından 
ilgilendiren (Hâkimler Kanunu) , demokra t milletlerin ileri hukuk kaidele
rine göre, tetkik edilmektedir. Buna ait tasarı da Meclisinizin bu devresi
ne yetiştirilecektir. 

Son günlerde, mahdut yerlerde, siyasî ve irticaî bâzı hareketlerin baş-
gösterdiği; ve vakit geçirilmeden, mukabil tedbirlerin alındığı malûmunuz
dur. 

İnkılâplarımızın ve lâyık Cumhuriyet esasma dayanan bugünkü reji
min, en kudretli ve vefalı koruyucusu olan Meclisinizin bu bahiste gös
terdiği yüksek hassasiyeti burada takdir ve şükranla anmak her halde, 
ifası lâzımgelen bir vazifedir. (Alkışlar) 

Arkadaşlar, 

İlk zamanlarda, inkılâplarımızın korunması , siyasî mahkemeler in 
takdir ine bırakılmıştı. Bir zaruretin neticesi şekl inde ifadesi m ü m k ü n 
olan bu fevkalâde tedbirlerin yerini, bugün kanunî müeyyideler le , nor
mal mahkemeler imiz almış bulunmaktadır. Eski, fevkalâde mahkemele r 
devrine dönmek is temeyeceğimize ve inkılâplarımızı da, behemehal koru
mak azminde o lduğumuza göre, Türk Adalet cihazının, memleket tek i re
j i m ve medenî hayat istikrarının, tabiî adalet kaidelerine göre. her zaman 
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için korunacağının mümkün olduğunu göstermesi dâvamızın zaferi ola
caktır. (Alkışlar) 

Sayın Milletvekilleri. 

Sağlık ve Sosyal İşlerimiz, büyük millî dâvalar ımızm başında gelmek
tedir. 

Bu yıl zarfında hastanelerimize, umumî hastalıklar için (700) yatak 
ilâve olunmuştur. 

Avrupa İktisadî İşbirliğinin (7) milyon (300) bin liralık yardımiyle . An
kara 'da Kızılay tarafından başlanılan (Hemşire Okulu ve Tatbikat Hasta
nesi) nin geciken inşaatı tamamlanacaktır . 

Geçen seneki mâruzâtım arasmda söylediğim gibi. verem, sosyal has
talıkların başında, milli bünyemizi kemiren müthiş bir derttir. Sağl ık Ba
kanl ığımız bununla mücadeleyi ön plâna almıştır. 

Bu sene, veremlilere mahsus yatakları ve ve rem dispanserlerini artır
mıştır. Bir sene zarfında artan yatak miktarı, iki bindir. Bu sayının. 1952 
yı l ında çoğalmasına gayret edilecek; ayrıca verem mücadeles inde öneml i 
mevki a lmaya başlayan hususî teşebbüse, gerekli müzaheret ve yardıma 
d e v a m olunacaktır . 

Bu sene ve rem aşısı tatbikatı, altı ilden, y i rmi ile teşmil edilmiştir. Bu 
tatbikatın, bütün memlekete şâmil olmasını sağlayabi lmek için. Millet le
rarası «Çocuklara Yardım Fonu» teşkilâtiyle bir anlaşmaya varılmıştır. 
Buna ait kanun tasarısı, bu devrede Meclis inize sunulacaktır. 

Bundan başka, geçen sene. Ankara 'da toplanan «Tıp Kongres i karar -
lariyle, mütehassıs bir istişare heyetinin tavsiyeleri esas ittihaz edilerek, 
bir ve rem mücadele kanunu tasarısı hazırlanmıştır. Bu tasan da. bu dev
rede Meclis inize sunulacaktır. 

Frengi ve trahom mücadelesi de genişletilmiştir. Bu mevzudaki mü
cadeleyi kuvvet lendirmek için. Dünya Sağlık Teşkilâtiyle iş birliği ve mal
zeme yard ımı sağlanmıştır. Buna ait kanun tasarısı da Muhte rem Heye
tinize, bu devre zarfında arzolunacaktır . 

T rahom, Güney ve Güney-Doğu illerimizde, geniş vatandaş kütleleri 
arasında, uzun senelerden beri devam eden, müzminleşmiş bir hastalık
tır. Daha çabuk, netice veren, bir tedavi usulü ve şekli üzerinde durul
mak lâzım gelmektedir. Sağlık Bakanlığımız, bu meseleyi de lâyık olduğu 
ehemmiyet le ele almak kararındadır. 

S ı tma mücadele teşkilâtımız, daha verimli bir surette çal ışmaya baş
lamıştır. 1951 yılı içinde. Avrupa İktisadî İş Birl iğinden a lman (851) bin 
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dolarla ekiplerimiz, motorize bir hale getir i lmek suretiyle kuvvetlendiri l
miştir. Ayr ıca , 1952 yılı için. bir mi lyon (855) bin dolarlık bir ya rd ım te
min olunmuştur . 

1950 senesinde, Sıtma Mücadele Sahasına, yen iden (667) köy ilave 
edilmiştir. Önümüzdeki yıllarda, bu hızla ve bol ma lzeme ile çalışıldığı 
takdirde, sı tmanın, bu korkunç sağlık düşmanmın , kuvvetl i ümit ile 
mağ lûp edileceğini beklemek m ü m k ü n olacaktır. 

Muhte rem arkadaşlarım; 

Millî Eği t im davamızın temelini teşkil eden i lköğret im mevzuunda , ge
çen bir yı l içinde gelişmeler kaydedilmiştir. 

1951-1952 ders yılı başında, (570) okul binası yapı l ıp bitü-ilmiş veya 
bit ir i lmek üzere bulunmuştur. Bunlardan iki yüzü Doğu vi lâyet ler imizde-
dir. 

İki bin yüz üç ilkokul öğretmeni de, yeniden vazifeye alınmıştır. Köy
lerde, okulların artırılmasına çalışılırken, öğretmenler in daha iyi vasıfta 
yetişt ir i lmelerine de dikkat edilmektedir. Amer ika 'da müteaddi t sınıflı ve 
tek öğretmenli okullardaki öğret im usulünde mütehassıs bir zat. memle
ket imize davet olunmuş: halen tetkiklerine başlamıştır. 

Yine bu ders yılı başında, yeniden (36) ortaokul, (3) lise. (2) kız ensti
tüsü, (7) orta kız sanat okulu ve (3) akşam kız sanat okulu açılmıştır. 

Bugüne kadar, köy enstitüleriyle öğretmen okullarında, ayrı program
larla tahsil gören ilkokul öğretmenleri , bundan böyle tek programa göre 
yetiştirilecektir. Müesseseler in umumi adı «Öğre tmen Okulu» olacaktır. 
Bu ensti tülerde tahsil süresi, öğre tmen okulu o lmak itibariyle (6) yıla çı
karılacak; kız öğretmen okullarının adedi artırılacaktır. Bu hususta bir 
kanun tasarısı Meclise sunulmak üzeredir. 

İlk, orta ve lise öğretmenleriyle diğer bütün meslek öğretmenler in in 
yetişt ir i lmelerinde, milli karaktere ve pedagojik ehliyete ehemmiye t veril
mektedir. Bu vasıflan haiz öğretmenlerin, Avrupa ve Amer ika 'ya gönderi
lerek bilgilerinin artırılması temin olunmaktadır. 

Ayr ıca öğretmenlerin terfi ve nakillerine ait bir kanun tasarısı da. ya
kında Meclise arzedilecektir. Bu tasariyle, mesleğin her kademes inde ba
şarıyı değerlendirmek, öğretmenler işlerinde kabiliyet gösterdikçe daha 
ileri tahsil ve daha salahiyetli vazifelere getirilmeleri imkânları sağlan
m a k istenilmektedir. 

Kız ensti tülerinden, liselerden, i lköğretmen okul lar ından mezun olup 
da çal ışma zemini bulunmayan kızlarımıza, bir kurs gördükten sonra, 
müsai t mahal lerde ana okulları açmalarına izin verilecektir. 
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Millî Eğit im ve Tarım bakanlıkları a rasmda işbirliği yapılarak, erkek 
sanat okullarında, ziraat alet ve makinalariyle traktör tamircil iği için hu
susî kurslar açılmıştır. 

Bundan başka bütün sanat enstitülerinde, tanın aletlerinin tamiri iş
leriyle meşgu l olan ekipler teşkil olunmuştur. 

Yol davamızda kalifiye teknisyen yetişt ir i lmesi için gerekli tedbirler 
alınmıştır. Motorlu vasıtaları tamir edecek ve elektrik işlerini yapacak sa
natkârların yetişt ir i lmesine, bilhassa büyük ehemmiye t atfedilmektedir. 

Köyler imizin ihtiyaçlarını karşı lamak üzere, bizzat köy bünyeler inde 
teşkil olunan demircilik, marangozluk, dülgerl ik ve duvarcıl ık kursları 
büyük rağbete mazhar olmaktadır. Önümüzdek i yılda, daha (50) kursun 
açı lması için hazırlık yapılmaktadır . 

Memleke t in Doğu bölgesinde bir üniversitenin kurulması fikri, geçen 
sene Büyük Millet Meclis ince kabul o lunmuş; tetkikler için bütçeye bir 
miktar ödenek konmuştu. Üç Üniversi temizin profesörlerinden mürek
kep bir ilim heyeti, bu hususta gerekli incelemeler yapmıştır . Heyet in 
beklenen raporu alınıp tetkik o lunduktan sonra, lüzumlu kanun tasarı
ları Y ü k s e k Meclise sunulacaktır. 

Bu fikre muvazi olarak Doğu İllerindeki ilk ve orta dereceli okulların 
art ır ı lmasına büyük ehemmiyet verilmektedir. 

İstanbul 'da kurulacak Gençl ik Sitesine ait tesislerin yerleri tespit 
edi lmiş ve istimlâkine başlanmıştır. 

İstanbul 'da Atatürk'ün irşadiyle kurulmuş olan Resim Galerisi tekrar 
açılmıştır. Ankara ve İzmir 'de iki galeri açı lmasına teşebbüs olunmuştur . 

İs tanbul Güzel Sanatlar Akademis in in inşaatı önümüzdeki yıl ta
mamlanacak , burada Türk Güzel Sanatlar Ensti tüsü açılacaktır. 

Güzel Sanatlar, milletlerin içtimai seviyelerinin ve bediî kabiliyetleri
nin miyarıdır. Milletimizin ince zevkini temsil eden güzel sanatların her 
şubesine birden verilen ehemmiyet , t amamen yerindedir. Mill î Eğitün Ba
kanlığımız, bu yolda dikkatli mesai sarfetmektedir. 

Sayın arkadaşlar. 

Millî gelirlerimizin en büyük kaynağı olan ziraî istihsal faaliyetimizi 
gel iş t i rmek; köylülerimizi, daha geniş bir refaha kavuşturmak, ziraî ikti
sadımızın başlıca hedef ve davasını teşkil etmektedir. 

Bu maksa t ve gayeye, çiftçilerimizi teknik vasıta ve bilgilerle teçhiz et
mek, gerekl i kredi imkânlarını sağlamak, köylülerimizi , kapalı bir aile ik
tisadı çerçevesinden çıkarıp, piyasa iktisadına bağlamak yoluyle va rmak 
istiyoruz. 
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Çitftçilerimizin, istihsal kudretlerini yükse l tmek için atılan değerl i 
adımlar arasında, makinal ı bir ziraate geçiş safhasını, bilhassa belir tmek 
isterim. 

Bugün çiftçilerimizin elinde (15) bin traktör vardır. 1952 Mart ına ka
dar ithal edileceklerle birlikte memleket imizdeki traktörlerin sayısı (22) 
bini bulacaktır. Çiftçilerimizin eline geçen ziraat aletlerinin uzun ömürlü 
olması , devamlı faydalar sağlaması için, teknik e leman yetiş t i r i lmesine 
ehemmiye t veri lmesi lâzım gelmektedir. Bu husus için. kurslar açı lmış: 
ş imdiye kadar (3) bin 192 traktör makinisti yetiştirilmiştir. 

Köylümüzün , kullandıkları makinelerin yedek parçalarını kolaylıkla 
bulması ve gerekli tamir işlerinin sağlanması üzerinde, ısrarla durulmak
tadır. Ayrıca, küçük ziraat alet ve makinelerinin yurt içinde yay ımına ça
lışılmaktadır. 

Toprak ver imini ar t ı rmak maksadiyle , Devlet Üre tme Çiftliklerince to
humluk istihsaline, büyük ehemmiye t verümektedir. Çiftliklerin, bu yıl 
içinde köylüye dağıtmak üzere hazırladığı t ohum miktarı, (54) bin tonu 
bulmuştur. 

Önümüzdek i yıl . bu miktar (80) bin tona ve müteakip yıl larda (200) 
bin tona kadar ulaştırılmak suretiyle, Türkiye'nin hububat tohumluğu 
davası hal safhasına girmiş olacaktır. (Bravo sesleri) 

Amerika 'dan verimi fazla, bir mısır nev'i getirilmiş, bilhassa Karadeniz 
bölgesinde verim tecrübeleri yapılmak üzere, meraklı çiftçilere dağıtılmıştır. 

Pamuk istihsalimiz, geçen seneden beri dikkate değer bir artış yolun
dadır. 1951 yılında, pamuk rekoltesi (170) bin tona varmış bulunmakta
dır. 1947 yıl ında bu miktar (51) bin (500) tondan ibaretti. 1950 senesin
de istihsal seviyesi (123) bin ton etrafında bulunuyordu. 1951 pamuk re
koltesinin yurda teinin ettiği k ıymet yekûnu, bugünkü vasati fiyatlara 
göre, (465) milyon lira raddesindedir. Pamuk ist ihsalimizde görülen artı
şın sebeplerini , çiftçilerimizin ek im sahalarmı modern ziraat aletleriyle 
hazır lamalarında, çiftçilere zamanında iyi vasıflı tohumluk temininde, 
p a m u k zararlılariyle mücadelede çiftçinin tarım mücade le teşkilâtiyle iş 
birliği y a p m a s m d a ve pamuk ihracının serbest bırakı lmasında a ramak 
lâzımdır. 

Diğer ziraî istihsal alanlarımızda da zararlılara karşı girişilen müca
dele, y ı ldan yı la artırılacak ve köylülerimizin mahsuller ini t a m a m e n id
rak edebilmeleri , bu yönden de emniyet altına alınacaktır. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 
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Çiftçimiz, gün geçtikçe tecrübeye dayanan bir kanaatle, suni gübre
nin ver imini takdir e tmeye başlamıştır. Filhakika, 1948 yı l ında k imyevi 
gübre sarfiyatı, (13) bin tondan ibaretken 1950 yıl ında bu miktar (42) bin 
tona ç ıkmış ve 1951 sarfiyatının tahminî olarak (70) bin tonu bulacağı 
anlaşılmıştır. Suni gübrenin çoğu hariçten ithal edilmektedir . İhtiyaca 
cevap verecek derecede sanayii, memleket imizde kuru lmak istenildiği 
takdirde, bu teşebbüsün, tam mânasiyle h imaye göreceğine şüphe yok
tur. 

Hayvancı l ığ ın zirai istihsalde, millî ekonomide ve millî savunmadaki 
önemli mevki ini tebarüz et t i rmeye çalışmak, beyhude bir külfet olur. 

Hayvancı l ığ ımızın ıslahı yo lunda çok emek, çok para harcandığı ve 
idare de, sanatını bilen değerl i e lemanlar ın elinde bulunduğu halde, bu 
çal ışmalar ın faydası halka ve orduya beklenildiği şekilde henüz aksetti-
ri lmemiştir . Mesainin, bu yöne fazla randıman a lmak keyfiyetine tevcihi 
mukarrerdir . 

Ziraî kredinin, ziraî istihsalimizin ana mesnet ler inden biri o lduğunu 
söylemiş t im. Ziraat Bankasının, yeni bir zihniyetle çal ışması son iki se
nelik ziraî ka lkanmamızm âmilleri arasında yer almıştır. Bankanın 14 
Mayıs 1950 tarihine kadar, yur t çiftçisine yapmış olduğu ya rd ım tutarı 
(319) mi lyon lira olduğu halde, bu yard ım bu yıl (207) mi lyon lira fazla -
siyle (526) milyon lirayı bulmuştur. (Alkışlar) 

Banka, başta gıda maddeleri o lmak üzere, Millî sanayimizin ham
maddeler ini teşkil eden mahsul lere de (80) mi lyon lira fazlasiyle (200) 
mi lyon liralık, sürüm ve satış kredisi açmak suretiyle çiftçi mal ının piya
sada korunmasına hizmet etmiştir. (Alkışlar) 

Bu kredi işlerinin yanında, ziraî sigortaya da ehemmiye t ver i lmekte
dir. Memleke t imizde ziraî hasarlara karşı sigorta yapı lmasını sağlayacak 
bir kanun tasarısı Büyük Mecl is in tetkikına arzolunacaktır . (Bravo sesle
ri) Sigorta yol iyle , çiftçi geliri -kısmen olsun- ilerde teminat a l tma al ınmış 
olacaktır. 

Hazır lanan yeni O r m a n Kanunu tasarısı, Yüksek Mecl ise sunulmuş 
bulunmaktadır . Halen Büyük Meclisin karma komisyonunda müzakere 
edümekte olan bu tasarının, süratle ve memleke t yararına en uygun şe
kilde ç ıkması beklenmektedir . 

Yurdun imarı için. bol ve ucuz kereste teminine, şiddetle muhtacız : 
İlmî hesaplara göre, normal olarak, nüfus başına sarfı lâz ımgelen, orta
lama kereste nispetiyle, memleket imizde sarfolunan miktar, mukayese 
edildiği zaman, aleyhimizde çok büyük fark olduğu görülür. Muhtaç ol-
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d u ğ u m u z keresteyi, t amamen ormanlar ımızdan tedarik e tmek istediği
miz takdirde, zaten tahrip edikniş olan bu millî servetin büsbütün mah
volacağından korkulur. 

Diğer taraftan, memleket i imara muhtacız. Şu halde, vatandaşlara ih
t iyaçları nispetinde kereste tedarikine imkân ve rmek için, ithale ait bü
tün res im ve vergileri kaldırmak suretiyle, dışardan getirilecek keresteye, 
gümrük kapılarımızı açmak, faydalı bir teşebbüs olacaktır. (Bravo sesleri, 
alkışlar) Bu meseleye ait tetkikatm neticesi, Mecl is imizin yüksek takdir ve 
kararına arzedilecektir. 

Az iz Milletvekilleri . 

Ş imdi de, iskân ve tapulama işlerimize temas e tmek ist iyorum. İskân 
ve toprak dağıt ımı davamızın, ekonomik ve sosyal ehemmiyet i , hiçbir za
man dikkat imizden uzak kalmamıştır. 1950 yümda alınan yeni tedbirler
le (18) bin (589) çiftçi ailesi topraklandırılmıştır. İşe başlanıldığı tarihten, 
1950 yuma kadar topraklandırı labilmiş bulunan (14) bin (99) aile ile, 
ş imdi söylediğim miktarın kıyaslanması, bu davaya veri len önemin açık 
bir ifadesidir. (Alkışlar) 

1951 yı l ında ise, Ekim ayı basma kadar (10) bin (700) çiftçi ailesi top
raklandır ı lmış bulunmaktadır . 

Toprak dağıt ımına mütenazır olarak, tapulama işlerine veri len hız ile 
(501) köyde (8) milyon dekarlık. (400) bin gayr imenkulun tapulanması 
ikmal edilmiştir. 

Memleke t te tapulama işlerinin bitirilmesi için hesaplanan müddet i , 
yarı yar ıya indirmek maksadiyle hazırlanan kanun tasarısı Meclis inize 
sunu lmak üzeredir. 

Geçen sene, Bulgarların tazyiki ile, asırlık yurt lar ını bırakıp memle
ket imize s ığman ırkdaşlarımızın adedi (151) bin (169) a varmıştır . 

Bu tehcire sebep olan bedbahtların bekledikleri gibi; gelenler, memle
ket bünyesinde huzursuzluk yaratmamışlar; bilâkis, büyük mil let imizin, 
â l icenap yardımlar ı ve Hükümet imizin şefkatli tedbirleri sayesinde ikti
sadî ve millî bir kuvvet unsuru olduklarını ispat etmişlerdir. (Bravo sesle
ri, alkışlar) 

Göçmenler in , hazırlanan esaslı bir plana göre, sanat, toprak ve mes
ken sahibi olarak yer leşmeler i için m ü m k ü n olan gayret le çalışı lmakta
dır. 

Bu maksa t için, devlet bütçesine konulan ödenekten başka, Marshal l 
Kredis inden (30) milyon lira temin edilmiştir. 
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Diğer taraftan, ırkdaşlarımıza ya rd ım gayesiyle kurulan «Türkiye 
G ö ç m e n ve Mültecilere Yard ım Birliği» yurt içinde (8) mi lyon (327) bin 
(560) , yur tdış ından (299) bin (650) lira o lmak üzere (8) mi lyon (627) bin 

(210) lira nakdî teberru toplamış; ve bu paraları, göçmen evleri inşası için 
Hükümete vermiştir. (Alkışlar) 

Para bağışlarından başka, yurt iç inden de göçmenler için (111) bin 

(560) parça giyim eşyası. (9) bin (639) ton yiyecek, (100) ton yakacak , 

(211) canlı hayvan ve (53) bin (388) parça da çeşitli eşya toplanmıştır . 

Ayr ıca Kızılay da (644) bin lira değerinde muhtel i f eşya yard ımında 

bulunmuştur . Yur td ışmdan da başta (230) ton süt tozu o lmak üzere, kıy

meti bir mi lyon lirayı geçen çeşitli y iyecek ve eşya teberru edilmiştir. 

Birliğe teberruda bulunan aziz vatandaşlar ıma, yabancı memleket ler
den bize yardımlarını es i rgemeyen dostlarımıza ve Yard ım Birl iğinde ça
lışan kadın, erkek sayın arkadaşlarımıza, yüksek huzurunuzda teşekkür 
eder im. (Alkışlar) 

Bu paralarla müstakil göçmen köyleri kurulmaya başlanmış; göç
menlere yu rdun her yer inde ev yeri gösteri lmiş, m ü h i m bir kısmının ta
puları da ş imdiden kendilerine teslim edilmiştir. 

Bu arzeylediğim toprak dağıtımı, tapulama ve u m u m î iskân işlerinin 
bir e lden idaresi için hazırlanan kanun tasarısı yakında Yüksek Meclisi
nize sevkolunacaktır . 

Sayın arkadaşlarım: 

Ş imdi de. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ile İşletmeler Bakanl ığının ça
l ışmalarına geçiyorum. 

Geçen yıl , a lman kararlarla, piyasada, bugün için m ü m k ü n olan is
tikrar sağlanmış; kurulan serbest rejim birçok sahalarda, sarih surette 
ver imli olmuştur. Piyasalarmıız, dünya fiyatlarına muvazi , tabiî diyebile
ceğimiz bir seyir takibetmeye başlamıştır. 

Ş imdi arzedeceğim rakamlar da, ferahlığa doğru yol aldığımızı göste
recektir. 

İhracatımız, Ocak 1950'den, Ağustos 1951 sonuna kadar, geçen yılın 
aynı devres ine nazaran (155) milyonluk bir fazlalıkla (522) mi lyon liraya 
yükselmişt ir . (Alkışlar) 

İthalâtımız ise. (174) milyon fazlasiyle (683) milyon lirayı bulmuştur. 

Fazlalığı vücude getiren başlıca ithalât malları , yurdun kalkınmasında 

âmi l olan demir, çelik, makina ve kara nakliyatı vası talar ıdm 
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Tütün müstahsı l ından toplanan 45 milyon liranın, se rmaye olarak 
müsmi r bir şekilde kullanılması maksadiyle hazır lanan «Tütün ekicileri 
ortaklıkları ve bölge birlikleri» kanunu tasarısı Yüksek Meclis in tetkikına 
a rzo lunmuştu . 

Tütün istihsalinin istinat edeceği temellerden biri o lmasını dilediği
miz bu malî müessesenin bir an evvel tesisi için alâkalılar, lâyihanın ka
nun haline gelmesini beklemektedirler. 

Memleke t sularındaki, büyük servetlerden milletin tamamiyle fayda
lanması için ciddî tedbir almak, d inamik hareket e tmek zamanmın geldi
ğine şüphe yoktur. Büyük kazanç menbaı olan su ürünleri işlerinin uzun 
zamandan beri faaliyet sahası, kongreler kararları, mütehassıs lar müta
lâaları halinde, daha ziyade «nazariyat» ile uğraşmak olmuştur. Ticare t 
Bakanbğı , su ürünleri kanunu tasarısını bit irmek üzeredir. 

Diğer taraftan, balıkçılığın inkişafına hizmet edecek olan soğuk hava 
depolar ı inşası işi de ele alınmış; Trabzon, Samsun, Sinob. Marmara , Ça
nakkale ve Çeşme'de, ihaleleri yapılmıştır . 

İs tanbul ve İskenderun'da kurulacak soğuk hava depolarının da önü
müzdeki yıl içinde inşaatının bitirilmesi mukarrerdir . 

Dünyan ın siyasî durumu, maden istihsali üzerinde müessir o lmakta
dır. Toprakal t ı servetlerimizin büyük ölçüde ve suratla işletilmesi, mem
lekette iş hacminin artmasını intaç edecektir. 

Geçen devrede. Meclisinize takdim olunan yeni maden kanunu tasa
rısının, ilk müzakere olunacak mevad arasında ele a l ınmasını di lemekte
yiz. 

Maden ve kömür işlerimiz deyince, evvelâ Zonguldak Havzası hatıra 
gelir : 

Bu işletmenin, uzun yıllardan beri zararla çalıştığı malûmunuzdur. Son 
üç senenin bilançolarım. (39) milyon (919) bin Ura zararla kapatmıştı. 

Bugün , Havzanın zararla çalışması önlenmiş, istihsal miktarı , harice 
de kömür satacak kadar yükseltilmiştir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Bundan başka umumi olarak maden ist ihsalimizin arttığını istatistik
lerimiz göstermektedir . 

Sanayi bahsine gelince : 

Karabük ' te inşasına başlanmış olan (18) bin ton kapasi tes indeki su 
borusu fabrikası. 1953 yılında işletmeye açılacaktır. 

Şeker sanayiini teşvik ve bu alanda hususi se rmayeden icabettiği se
kide faydalanmak imkân ve zeminini sağlamak maksadiyle bir de. Şeker 
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fabrikaları kanunu tasarısı hazırlanmıştır. Adapazar ı 'nda anonim şirket 
halinde, yeni bir şeker fabrikası kurulması hususundaki çal ışmalar biti
rilmiştir. Yakın bir gelecekte bu fabrikanın temeli atılmış bulunacaktır. 

Petrol mevzuu lâyık olduğu önemle ele al ınmış ve Batman 'da bir rafi
neri tesisi maksadiyle başlayan çalışmalar sonunda bir şa r tname hazır
lanarak, firmalardan teklif istenilmiştir. 

Sayın Milletvekilleri. 

Bugün , İşletmeler Bakanlığının mesuliyeti alt ında toplanan çok kıy
metli ve hepsi ayrı ayrı milyonlar ifade eden sanayi müesseseler inin 
gruplar halinde organizasyonu, rantabl olmayanların ıslahı ve hepsinin 
tam kapasite ile çalıştırılmaları gibi muazzam bir dava ile karşı karşıyayrz. 

Sanayi müesseseler imizin büyük ekseriyeti , kuruluşları i t ibariyle di
ğer memleket lerdeki emsal i müesseseler in teknik kapasitelerine mâlik
tirler. Hal böyle iken. bizimkiler aleyhine, arada, nispetsiz bir maliyet far
kı vardır. Bunun başlıca sebebi, işletme tekniğinin müesseseler imizin 
bünyes ine tam ve kâmil olarak yerleşt ir i lmemiş olmasıdır. Bu halkı de 
sebepler i arasmda. çok lâzım olan murakabenin müdahele sanı lmasının 
ve siyasilerle bürokratların. «Amir l ik» şevkiyle, teferruat, sayı lacak işlere 
kadar, kar ışmak istemelerinin, mahzurlar ını gö rmek mümkündür . (Bravo 
sesleri, şiddetli alkışlar) 

İş letme işleri yeni bir tetkika tâbi tutulmuştur. Neticesi , tabiatiyle 
Mecl is inize arzolunacaktıı* 

İşletmelerle, Ticaret ve Ekonomi Bakanlıklar ına ait sözler ime son ve
rirken, bâzı Bakanlıkların işlerini anlat t ığım sırada temas et t iğim Mars
hall Plânı yardımlarının burada bir icmalini yapmayı faydalı bulmakta
y ım. 

Marshal l Planından bugüne kadar aldığımız hisse (252) milyon 200 
bin dolara baliğ olmuştur. Bu sene yapı lan yard ımın yekûnu (70) milyon 
dolar o lup bunun (45 i milyonu hibe mahiyetini haizdir. 

Dolar yardımlar ından hâsıl olan karşılık paralardan, ş imdiye kadar 
(290) milyon Türk lirası çeşitli kalkınma projelerinin tahakkukuna sarfo-
l ı ınmak üzere serbest bırakılmıştır. 

Bu sene serbest bırakılan miktar (164) milyon Türk lirasıdır. 

Marshal l yardımından aldığımız yukarda işaret ett iğim (252) milyon 

(200) bin dolar umumi yard ım yekûnunun ( % 1,1) i kadar tutmaktadır. 

Muhte rem Milletvekilleri, 

Bayındır l ık sahasındaki faaliyetlerimiz, millî ekonominin icaplarına 
göre tertiplenmiştir. Devlet yolları şebekesinin yur t ihtiyacını karşılayabi-
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lecek bir duruma getiri lebilmesi için gereken bütün tedbirler almmıştır . 
Yol davamıza verdiğimiz ehemmiyet i bel ir tmek bakımından 1951 yı l ında 
Hükümet in bütçeden ayırdığı ödeneğin (94) milyon lira o lduğunu ve bu 
miktarın 1952 Bütçesine (1 75) milyon liralık bir tahsiste bulunulmak su
retiyle artırı lmasının derpiş edildiğini ifade e tmek isterim. (Bravo sesleri, al
kışlar) Bu maksat için 1949 Bütçesindeki para miktarı . (43) milyon. 1950 
yı l ında ise, (59) milyondan ibaretti. 

İl ve köy yol larma sarfedilmek için, bu yıl , Devlet bütçesinden (13) 

mi lyon liralık bir yardım yapılmıştır. 

Ulaşt ı rma ekonomimiz , bütün yol şebekesinin bir kül olarak ele alın
masını zaruri kılmaktadır. İl ve köy yo l l a rmm Devlet yol lar ındaki çalış
malara muvazi olarak esaslı bir şekilde programa bağlanması için tanzim 
edilen kanun tasarısı. Yüksek Meclise sunulmak üzeredir. 

Nakil vasıtalarının çoğalması dolayısıyla artan yol kazalarını ön lemek 

maksadıyle bir trafik kanunu tasarısı hazırlanmış ve Büyük Meclise su

nulmuştur. 

Büyük su işlerimizin dağınık çalışmalar halindeki durumunu düzelt
mek ve halen tamamlanmamış işleri süratle verimli bir hale ge t i rmek 
maksadiy le üç yıllık bir programın tatbikatına geçilmiştir. 1937-1950 yı l
ları esnasında su işlerine (140) milyon lira yat ır ı lmış, fakat dağınık ve 
tam olarak bitirilmemiş tesislerden ancak % 15 nispetinde bir randıman 
alınabilmiştir. 

1951 yılında, büyük su işleri için (25) milyon (267) bin lira tahsis 
olunmuştur . Devam etmekte olan işlerle, eski ve yarı kalmış işlerin ikma
line ma tu f olarak tespit edilen program, (54) milyon lira tutarında 47 iha
le mevzuunu ihtiva etmektedir. 

Önümüzdek i senelerde bütçeye konulacak ödenekler le . 1953 yıl ı so
nuna kadar tamamlanacak olan bu program neticesinde, (1) milyon (940) 
bin dekar arazi sulanacak; (1) milyon (54) bin dekar bataklık kurutula
cak, v e (2) milyon (116) bin dekar arazi taşkından korunacaktır . (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

Yeraltı su hazineleri, rasyonel şekilde işletilerek, halkın hizmetine ar-

zedi lmesi hususunda teşebbüslere geçilmiş bulunulmaktadır . Bu sahada 

memleket in muhtel i f köşelerinde yetmişe yakın mevzu üzerinde çalışıl

makta ve bu maksat için Devlet bütçesinden (10) milyon lira ayrı lmış bu

lunmaktadır . Önümüzdeki bütçe yıl ında (100) den fazla yen i su mevzuu 

ele alınacaktır. 
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Köyler imizin içme suyu davası da, ehemmiyet le ele ahnrmştır. Bu yü, 
bin y ü z köy, yeniden içme suyuna kavuşmuş veya kavuşmak üzere bu
lunmuştur. (Bravo sesleri) 

Memleke t te istihsal olunan elektriğin üçte ikisini kul lanan (Kı ızey-
Bat ı ) Anadolu bölgesine, enerji verecek olan Sarıyar baraj ve hidro-elekt-
rik tesislerinin inşasına başlanmış bulunulmaktadır . Çatalağzı elektrik 
santralinin tam kapasite ile çalışması ve İstanbul'a enerji ver i lebi lmesi 
için Çatalağzı-İstaı ıbul arasındaki havai hat inşası, 1952 yıl ında bitmiş 
olacaktır. 

Konya v e civarına Göksu nehrinden, Erzurum'a Tur tum şelâlelerin
den, İsparta ve civarına Eğridir göl ayağından, Elâzığ ve civarına Hazer 
Gölünden bol ve ucuz enerji temin edecek olan hidro-elektrik tesisatı in
şaat projelerinin ihaleleri pek yakında yapılacaktır . 

Ulaş t ı rma sistemimizin tamamlayıc ı unsurlar ından olan l iman ve is
kele inşaatı da, üzerinde ehemmiyet le durduğumuz konulardandn. Ereğ
li l imanı dalgakıranı tamamlanmıştır . Trabzon ve İnebolu l imanlarının 
inşaatı hızla devam etmektedir. 

İstanbul 'da Sahpazarı ve Haydarpaşa l imanlarının genişlet i lmesi , iz
mir 'de Alsancak Limaniyle , İskenderun Limanının ıslah edi lmesi ve Sam
sun Limanının inşası mevzuları bu yıl içinde taahhüde bağlanmış ola
caktır. (Alkışlar) 

Mersin Limanı da. ana liman programına dahildir. 

Aziz Atatürk 'ü bir an evvel ebedî ist irahatgâhına tevdi e tmek maksa-
diyle Anı t -Kabi r inşaatı, yeni bir tetkika tâbi tutulmuştur. Eserin, mima
rî k ıymet ve azametine halel ge lmemek kaydiyle, inşaat müddet inden , iki 
yıl indiri lmiş ve sarfolunacak paradan (6) milyon lira gibi hiç de küçüm
senemeyecek bir tasarruf sağlanmıştır. (Alkışlar) 

Anı t -Kabr in . Atatürk 'ün 14 üncü ölüm yılına rastlayan 1952 senesi 
sonlarında, t amamlanması için gerekli bütün tertipler alınmıştır. (Alkışlar) 

Sayın arkadaşlar. 

Ş imdi «Teke l» den bahsetmek ist iyorum. 

Bir Devlet monopolü idaresi olan bu Bakanlığın, içinde bulunduğu
muz iktisadî sisteme göre bugünkü vazifesi; Gümrük İdaresini bünyesin
den ay ı rmak. Hazineye müh im varidat sağlayan tütün monopolüne veri
lecek hüviyeti esaslı surette tetkik etmek, diğer işlerini de mun tazam bir 
tasfiye ameliyesine tâbi tutmaktan ibarettir. Bu yolda çal ışmalara baş
lanmıştır. (Bravo sesleri) 
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Sayın Mületvekili arkadaşlarım, 

Geçen devrede kabul buyurduğunuz «Denizci l ik Bankas ı» Kanunu , 
henüz tatbik safhasındadır. Bu en büyük denizcil ik müessesemiz in yen i 
kanun hükümler ine göre. iç bünyesinin ve teşki lâ tmm tanzimi ile uğra
şılmaktadır. Bununla beraber, daha ş imdiden İdarede, yeni ve ticarî bir 
zihniyet in hâkim olduğu görülmeye başlanmıştır. 

Denizcil ik Bankası 1951 yılının ilk altı ayında geçen, 1950 senesinin 
aynı devresi hasılatına nazaran, (7) milyon (378) bin liralık bir gelir faz
lası kaydetmiştir. 

Türk armatörler ine ait (200) bin tonluk (40) gemi, dış sularda serbest 
nakliyat yaparak, yurda döviz ve sahiplerine kâr temin etmektedirler . 

Kabul buyurduğunuz Denizcilik Bankası Kanunu ile, kabotaj hakkı 
bütün Türkler in istifadesine tahsis ve teşmil edilmiştir. Bu suretle sula
rımızda yük ve yolcu nakliyatı monopolü ortadan kalkmıştır. 

Faaliyetlerini memnunlukla kaydet t iğim Türk armatörler inin ve hu
susi teşebbüs erbabının, bu yeni durumundan faydalanmak isteyecekle
rini ümit eder im. 

Demiryol la r ımızm çalışmaları, normal rekabet unsurları içinde, kara
yolları nakliyat şartlariyle ayar lanmak prensibine dayanmaktadır . Bu 
İdarenin durumunda da. malî salâh müşahade edi lmeye başlamıştır. Bu 
yıl ın ilk altı aylık varidatı, geçen yıla nispetle (6) milyon (844) bin liralık 
bir artış göstermiştir . 

Bir yandan varidaı artışları, diğer taraftan yapı lan tasarruflarla, ida
renin, (67) mi lyon (737) bin liraya baliğ olan işletme zararı, 1952 yı l ında 
(10) müyon liraya düşmüş olacaktır. (Alkışlar) 

Yeni vücuda getirilen tamir atelyeleriyle beraber, mevcut lar ının tek
nik kabil iyet lerinm artırılması yüzünden memleket te yolcu ve y ü k va
gonlar ı inşasına ve tekmil nakil vas ı ta larmm, daha fazla adedde tamirle
rine imkân hâsü olmuştur. 

Ayr ıca personel ve işçiler için sıhhat müesseseler i ve mesken inşası 

gibi sosyal yardımlar da artırılmıştır. 

Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi de zarardan kur tulma yo lunu tut
muştur. Bu müessese . 1951 yılı, ilk altı ayında, (3) mi lyon (779) bin lira
lık bir fazla varidat elde etmiştir. İhtiyaçları karş ı lamak bakımından . 
1951 yüı ilk altı ayında yeniden vücuda getirilen telefon hatlarında. 1950 
yıl ının aynı müddet ine nispetle % 36 nispetinde bir artış vardır. 
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Devlet Havayolları idaresi de aynı şekilde, geçen senenin altı ayma 
nispetle, bu senenin altı ayında (1) milyon (60) bin liralık fazla bir gelir 
elde etmiştir. 

Geçen sene, Ulaşt ırma Bakanlığına ait maruza t ım arasında bu mües
seselerin hepsinin zararla işlediklerini söylemişt im. Bugün, bunlar ın 
umumî olarak, faaliyetlerinde, masrafların indirihnesi ve varidatın artırıl
ması gibi tabiî bir hal göze çarpmaktadır. Hakikat şudur ki : Bir â m m e 
hizmeti görmekle beraber, ulaşt ırma işlerimizin karakteri iktisadîdir. 
Bunlar ın Hazineye yük olmamalar ı lâzımdır. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar ; 

Memleket imiz in istikrarlı, bir malî polit ikaya ihtiyacı vardır. Bu poli
t ikanın esasları üzerinde durulmaya başlanmıştır. 

Bildiğiniz gibi, Devlet bütçesine konulan tahsisatla takip o lunan bü
y ü k hedeflerden biri de. Millî istihsalin gel işmesine yard ım etmektir. 

Devlet bütçesi hazırlanırken dikkat edi lmesi lâzımgelen esaslardan 
biri de. bütçe imkânlariyle. â m m e ihtiyaçlarının karşı lanması mevzuun
da, memleket in ödeme takatinin aşı lmamasıdır . 

Bu esaslar gözönünde tutulmak suretiyle, hazır lanacak olan 1952 yı
lı bütçeleri, aynı zamanda malî poli t ikamızın, denk bütçe esasına doğru 
is t ikamet almış olduğunu da ortaya koyacaktır. 

Millî gelir kaynaklarımızın her nev'i üzerine konulan vergilerin umu
miyet ve itidal kaidelerine uygun olması müh im bir keyfiyettir. 

Eskiden kalma bazı vergi kanunlarının gayr imeşru rekabetlere mey
dan verecek hükümleri ihtiva etmesi yüzünden bir kıs ım mükelleflerin 
vergiye karşı mukavemet ettikleri görülmektedir . 

Yine bu sebepledir ki. Devletten vergi kaçı rmayı bir nevi «meşru mü
dafaa» telâkki eden bazı mükelleflere bile rastlanmaktadır. Bu hali berta
raf e tmek için yapılan çalışmaların büyük Meclisin t am müzahere t ine 
mazhar olacağı şüphesizdir. 

Vergi kanunlarında umumiyet ve adalet kaideleriyle açık kapıları ka
pama esası, müeyyidelerden daha az m ü h i m değildir. Gelir Vergisi rejimi
ni bu bakımlardan t ekemmül et t i rmek maksadiyle , hazı r lanmakta olan 
kanun tasarıları Meclisinize sunulacaktır. 

Hayvanlar Vergisinin, k ıs ım kısım kaldır ı lmasma karar veri lmiş ve 
tatbikatına da başlanmıştır. 

Gelir Vergisinin tatbiki doloyısıyle emekli , dul ve yet imler in maaşla
rında görülen azalma. Büyük Meclis inizce kabul buyurulan bir kanunla 
telâfi olunmuştur . 
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Bundan başka, şimdi arzedeceğim tasarılar da. Yüksek Meclis inizin 
takdir ve tasvibine sunulacaktır : 

1. Bugünkü Muamele Vergisi rejiminin ıslahı maksadiyle hazırlanan 

muamele vergisi tasarısı. 

2. Çeşitl i harçların tevhidine ait tasarı, 

3. Ortaçağ usulünde bir «baş» vergisi olan ve hususiyle fakir vatan
daşlara çok ağır bir yük teşkil eden «Yol» Vergisinin kaldırı lması hakkın
da tasarı, (Şiddetli alkışlar). 

4. 1325 tarihli Tahsil i Emval Kanununun değişt ir i lmesinin ifadesi 
olan « K a m u alacakları kanunu» tasarısı (Bravo sesleri) 

Bu son tasarıyı kabul buyurduğunuz takdirde, «Vatandaş ın» vergi 
borçlar ından dolayı hapsi usulü kalkacak, Demokra t iktidarın fert hay
siyetine verdiği kıymet, bununla da teyidedilmiş olacaktır. (Bravo sesleri, 
sürekli alkışlar) 

Sayın Milletvekilleri . 

1951 malî yıl ının 8 aylık devresinde, Devlet gelirlerinin manzaras ı 
ümit vericidir. İçinde bulunduğumuz yıl gelirlerinde, yapı lan tahsi lâtm, 
tahakkukata nispeti. Eylül sonu itibariyle % 94 tür. Gelir Vergisinden sağ
lanacağı tahmin olunan varidatın, ilk tatbik yılı olması itibariyle, tamamen 
tahakkuk edememiş bulunmasına mukabil, diğer gelirlerde Eylül sonu iti
bariyle, (33) milyon liralık bir tahsilat fazlası elde edilmiştir. (Bravo sesleri) 

Paramızın kıymeti, hangi istikametten gelirse gelsin, her türlü enflâs-
yonist politikanın tesirlerine karşı korunacaktır. Geçen seneki nutkuda 
arzett iğim para politikasına ait esaslar üzerinde ciddiyetle durulmaktadır . 

Son günlerde emisyon hacmindeki artış, münhas ı ran ticarî ve ziraî 
reeskontlar ile hububat mubayaası için açılan muvakka t kredi lerden ile
ri gelmektedir . 

Paramızın iç değeri kadar dış değeri de tam bir titizlikle korunmakta
dır. Dış malî ve ticarî münasebet ler imizi daha iyi bir şekilde tanzim et
mek üzere «Türk Parasının Kıymetini Koruma» Kanununu yeni baştan bir 
tadile tâbi tutan tasarı bu devre içinde Yüksek Meclisinize sunulacaktır. 

Memleket in iktisadi kalkınmasının icaplarına uygun bir para ve kre
di politikası takip edilmesi başlıca hedeflerden biridir. Bankalar Kanunu, 
Merkez Bankas ı Kanunu. Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsalar ı Kanu
nu ve bunlarla ilgili mevzuat yeniden gözden geçir i lmek suretiyle, mak
sada elverişli bir bankacıl ık sisteminin gelişt ir i lmesinden büyük faydalar 
beklenmektedir . 

7 2 3 7 



I I K K PARLAMENTO TARİHİ 

7238 

İktisadî kalkırıma ve gelişme devresinde bulunan bir memlekette, umu
mî olarak kredi darlığı ve bu darlığı yüksek faiz hadleriyle bir kat daha şid-
detlendirihniş bulunması derhal önlenmesi icabeden bir keyfiyet olur. 

Geçen yı l Merkez Bankası reeskont haddini, % 4 ten % 3 e indirmiş
tir. Faiz hadlerine ait bir kanun da, geçen devrede Muhte rem Heyetiniz 
tarafından kabul olunmuştu. 

Bu vesi le ile kredi ve mevduat durumuna işaret e tmek isterim. Elde 
mevcut rakamlara göre. mevduat hacmi, 1950 Haziranı sonunda (1) mil
yar (82) mi lyon liradan. 1951 Haziran ayı sonunda, ( ] ) milyar (322) mil
yon liraya baliğ olmuştur. 

Kredi hacmi de, 1950 Haziranı sonunda (1) milyar (563) mi lyon lira
dan, 1951 Haziranı sonunda (1) milyar (898) mi lyon liraya yükse lmiş bu
lunmaktadır . Bu rakamlar kredi hacminin ve buna muvaz i olarak mev
duat ın devaml ı surette artış kaydettiklerini göstermektedir . 

1950 yüında kurulan «Türkiye Sınaî Ka lk ınma» Bankasına, bir müd
det evvel , «Milletlerarası İmar ve Kalk ınma» Bankas ından (9) mi lyon do
larlık bir kredi temin olunmuştu. Bu defa da Marshal l Planı karşılık pa
ralar ından hususî teşebbüs için ayrılan yard ım paralariyle kaynaklar ı bir 
kat daha takviye edilmiş bulunan, bankadan, daha süratli hti faaliyet 
beklemekteyiz . 

Memleke t te birçok vatandaşların, ucuz ve sıhhi meskene ihtiyaçları 
vardır. Mesken davasının halli yo lunda ehemmiyet l i adımlar atılmıştır. 
Se rmayes ine Emekli Sandığının (20) mi lyon lira ile iştiraki sağlanan Tür
kiye Emlak Kredi Bankası . 1951 yıl ında yen i mesken inşaatına (52) mil
y o n liralık ikrazatta bulunmuştur. 

Diğer taraftan, bankanın tatbikına başladığı «Yapı tasarrufları» siste
mi ile, birkaç ay zarfında (9) mi lyon liralık yapı tasarrufu mukaveleler i 
akde tmek imkânı hâsıl olmuştur. Bu sis temin bütün memleket mikya
sında ve süratle genişleti lmesi temenniye şayandır. 

Bu vesile ile mesken mefhumunun yalnız münferit evlere inhisar et
t i r i lmeye rek, vatandaşların ihtiyaçları kadar şehirlerimizin istikbali bakı
mından da büyük ehemmiyet arzeden kat mülkiyet i mevzuunun dikkat
le ele a l ınması lâzmıgeld iğine işaret e tmek isterim. 

Mal iye , teşkilât ve muamelât ının, günün iht iyaçlarma uygun olarak 
tanzimi için çalışmalara başlanılmıştır. Memleke t imizde tetkiklerde bulu
nan Barker Heyeti ile Amerikal ı mütehassıs profesörün raporlar ından is
tifade edilecektir. 
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Aziz arkadaşlar. 

Bu yı l içinde işçilere hafta tatili ve umumî tatil günler inde yar ım üc

ret ver i lmesi esası kamı ulaştırılmıştır. 

Basın mensuplarının çal ışma ve sosyal s igort lardan faydalanma şe
killerini tanzim eden kanun tasarısı, Büyük Meclisin tetkikına sunu lmuş 
bulunmaktadır . Bu tasarının kanunlaşmasiyle . fikir işçilerinin de du
rumları âdil bir nizama bağlanmış olacaktır. 

İş Kanununun tadiline ait tasarı ile, deniz ve tarım işçilerinin huku
kî durumlarmı nizamlayacak olan kanun tasarıları önümüzdek i yı l için
de Mecl ise arzolunacaktır. 

Son zamanlarda tarım işçilerinin durumu büyük ehemmiye t arzetme-
y e başlamıştır. Tar ım Bakanlığından bahsederken memleke te giren trak
tör adedine de işaret etmişt im. Bu faydalı makineler in memleke t imizde 
çoğalması ; bizi, biri içtimaî, diğeri hukukî iki m ü h i m mesele ile karşı kar
şıya bulundurmaktadır , içtimaî kısmı; birçok toprak işçisinin yer yer iş
siz kalmasına taallûk etmektedir. İlerde doğması muh temel bir sosyal 
buhranm önüne geçmek için tarım işçileri tasarısında bu esaslı mesele
nin de yer bulacağını tabiî addetmektedir . 

İş hayatının nizamlanmasında faal bir unsur olan sendikalar gel işme 
istidadı göstermektedirler. 1950 yılında, sayıları 88 olan. ve (76) bin üye
si bulunan sendikalarımız, 1951 yılında, 162 ye ç ıkmış ve üye sayısı 
(112) bin (800) ü bulmuştur. 

Bu yıl , işçilerimizin hayati ehemmiyet te bir ihtiyacına cevap veren 
hastalık sigortasının, 6 ilimizde ta tbikma geçilmiştir. 

Geçen yıl yürür lüğe giren İhtiyarlık Sigortası Kanununa göre. bu yıl 
yaşl ı işçilerimize, ihtiyarlık aylığı bağlanmasına fiilen başlanmıştır. Malî 
kaynaklan uzun vadeli yat ı rma mevzuunu teşkil eden bu sigortanın, bi
r ikmiş ve birikecek fonlarından bir kısmının meskensiz işçiler tarafından 
kurulacak yapı kooperatiflerine ikrazı için gerekli tedbirler alınmıştır. 

İşçi sigortaları sağlık tesisleri, geniş ölçüde takviye edilmiştir. İçişleri
mizin u m u m î hastalıklarına tahsis edilen yatak sayısı (600) e yükse lmiş 
tir. Ayr ıca geçen yı l Bay Süreyya İlmen tarafından. Kuruma hibe edilen 
Narlı Çiftliğinde (100) yataklı bir sanatoryumun inşası t amamlanmış , ay
nı yerde her türlü fennî tesisatı ihtiva eden (300) yatakl ı bir sanatoryu
mun da inşasına başlanmıştır. İstanbul'da yapı lmakta olan iki büyük 
dispanser de önümüzdeki yılın ilk aylarında hizmete girmiş olacaktır. 
(Bravo sesleri) 
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Aziz arkadaşlar. 

Ş imdi de İçişleri Bakanlığının faaliyetinden bal ısedeeeğün. 

Bugün tatbik mevkiinde olan kanun hükümler inin yeni bir zihniyetin 
ışığı al t ında gözden geçir i lmesine lüzum vardır. 

Bu cümleden olmak üzere, demokras in in ilk tezahür ettiği bir muhit 
olan köy şahsiyetini. !>elde hayatını ve özel idare faaliyetlerini demokras i 
için e lzem telâkki ettiğimiz hükümlerle c ihazlandır ı lmak gayesiyle hazır
lanan Köy Kanunu. Belediyeler Kanunu ve Özel İdareler Kanunu, tasarı
ları, demokrat ik icaplara uymayan (Memurin Muhakema t ) Kanunu yeri
ne, yen iden hazırlanan (Memurlar ın Muhakeme Usuller ine Ait K a n u n ) 
tasarısı, mülkiyet haklarının teminatı cümles inden olarak, gayr imenkul 
mallara karşı vuku bulacak tecavüz hakkındaki hükümler i daha mües
sir ve adalet esaslarına daha uygun bir hale getiren (2311 numaral ı Ka
nunun tadiline dair kanun) tasarısı, büyük şehir ler imizde husule gelen 
nüfus kesafeti dolayısiyle ön plana geçmiş bulunan (ucuz evler meselesi
ni) hal letmek ve (Gece-kondular) ıstırabına son vermek maksadiyle ha
zır lanmış bulunan (Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar hak
kındaki K a n u n ) tasarısı, nüfus işlerimizi ıslah maksadiyle tanzim edilen 
(Nüfus Kanunu ve Nüfus Yazımı Kanunu) tasarısı. Devletin ve vatandaş
ların can ve mal kaybına sebep olan tabiî âfetlerden önce ve sonra alına
cak tedbirlere dair hazır lanmış bulunan (Tabiî Afetler Kanunu) tasarısı. 
Muh te r em Meclisinizin tetkikma sunulmuş bulunmaktadır . 

(Zabı tanın birleştirilmesi) ana fikri etrafında girişilen hazırlıklar, polis 
teşkilâtında, çarşı ve mahalle bekçileri hizmetlerinde yapı lması tasarla
nan ıslahat ile birlikte, tekmil yurt, zabıta hizmetlerinin muayyen ve ile
ri bir tip üzerinde kurulmasını sağlayacaktır. Bekçilere taallûk eden ka
nun tasarısı Sayın Meclisinize sunulmuştur; diğerleri de peyderpey tet
kiklerinize arzedilecektir. 

M o d e r n devlet idaresi telâkkilerindeki inkişaf karşısında eskimiş bir 
halde bulunan, memurların hukukî durumlar ına ait mevzuat ımıza , veni 
bir şekil ver i lmek gayesiyle düzenlenmiş bulunan (Memurlar Kanunu ) ta
sarısı da Meclis inize sevkedi lmek üzeredir. 

Aziz arkadaşlarım. 

Ordumuzun teşkilât lanmasında, siyasî icaplarla askerî ihtiyaçları, bi
rinci derecede gözönünde bulunduruyoruz. Bu esasa göre, mütemadi bir 
gayret sarfolunmaktadır . 

Geçen devrede, önemine işaret ett iğimiz Gedikli Erbaş (As tsubay) Ka
nunu, muhte rem heyetinizce kabul olunmuştur. Bu defa da, yedek su
baylarımızın yeni eğitim usulüne göre, yetiştiri lmelerini sağlamak mak-
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sadiyle, sınıf okullarında eğit im usulü ihdas edilmiş: ve buna ait yen i bir 
Yedek Subay Kanunu hazırlanmıştır. 

Git t ikçe gel işmekte olan Ordu Donat ım Teşkilât ının muhtaç olduğu 
elemanlar ı yetişt irmek için. «Teknik erbaş sınıfı» unvaniyle yeni bir aske
rî sınıfın ihdası zarurî görülerek, ayrı bir tasarı hazırlanmıştır . Bu tasa
rıda aynı ehemmiyet te bir ihtiyaç olan kıta erbaşı için, yeni bir h izmet sı
nıfının esasları yer almıştır. 

Uçuculuk ve denizaltıcüık gibi, ağır ordu hizmetler inde bulunanlara 
münas ip bir tazminat verilebilmesini derpiş eden bir kanun tasarısiyle. 
o rdunun yeni teşkilât ve eğit im usulüne muvazi olarak bir «Terf i Kanu
nu» tasarısı vücuda getirilmiştir. 

Ordu sicil müessesesinin terfie, mesnet olması lâzııngelen kabiliyet ve 
ehliyetleri ilmî esaslara göre, katiyetle meydana koyacak ve kıymetlendi
recek kuvvet te tanzimi yolundaki çalışmalar sona e rmek üzeredir. 

Söylediğim, bu üç mevzua ait kanun tasarılarının. Yüksek Meclisini
ze yakında takdimi mukaişerdir . 

1951 yıl ında, okul ve kurslarda faaliyet genişlemiş, öğrenciler in sayı
sı çoğalmıştır ; bunun neticesi olarak, askerî okul ve müessese lere yeni
leri i lâve olunmakla beraber geçenlerde, bir de Hava Harp Okulu açı lmış
tır. 

Arkadaş lar ım. ı 

Millî varl ığımızın en büyük teminatı bütün silâhlı kuwe t l e r im iz de
mek olan Ordumuzdur . 

Ordular ın kuvvetleri, maddiyat ve maneviyat ı ile ölçülür. Ordumuzun 
teçhizatı , teslihatı seri bir tekâmül seyri takibederek artmaktadır . 

Maneviyat ına gelince : 

Nasü bir kudrete sahip olduğunu, Kore 'de, ecdadının şehamet dolu 
tarihine yeni şeref sabiteleri ilâve e tmek suretiyle fiilen göstermiştir . (Şid
detli ve sürekli alkışlar) 

Bütün Türk camiasının tarihi hamasetini , asaletini temsil eden bu 
m u a z z a m millî varlıkla iftihar e tmek hakkımızdır. (Şiddetli alkışlar) 

Çok muhterem Milletvekilleri, 

Şimdi , söz sırası, günün meselesi olan harici poli t ikamızın esası hak
kında mâruzât ta bu lunmaya gelmiştir : 

İkinci Dünya Harbinin bütün tahribatına ve mahrumiyet le r ine kat
lanmış olan beşeriyet, bu sene de maalesef, beklediği sulh ve sükûna ka
vuşamamışt ı r . 
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Hür dünya milletleri tarafından gösteri len samimî sulh arzuları, mu-
kabelesiz kalmış ve iki ideoloji arasındaki uçurum gitgide derinleşmiştir . 

Bu karanlık manzaraya rağmen, istikbale emniyet le bakmak imkânı
nı veren ferahlatıcı unsurlar da yok değildir. 

B iz im de bağlı bu lunduğumuz idealleri, ve emniyet i tehdit eden bü
yük tehlikeyi, hür dünya milletleri, daha iyi anlayarak, aralarında sıkı bir 
işbirliği y a p m a k suretiyle sulh cephesini gün geçtikçe kuvvet lendir inek
tedirler. 

Kore tecavüzü karşısında, Birleşmiş Milletlerin hayırlı işbirliği, hür 
dünyan ın benimsediği dava uğrunda atı lmış ilk müdafaa adımının mad
dî tezahürü olmuştur. Bu hareket tarzı, Birleşmiş Milletler kararlarının 
isabetini, tevali eden hâdiselerle, daha bariz bir şekilde ortaya koymuş
tur. 

Cumhur iye t Hükümetinin , bu karara iştiraki, ve askerlerimizin, Ko
re'de gösterdikleri , mil let imize has kahramanlıklar . Türkiye 'nin milletle
rarası mevki in i ve prestijini bugünkü yüksek derecesine ç ıkarmakta bü
yük bir âmi l olmuştur. (Alkışlar) 

Bu vesi le ile Kore şehitlerimizin mukaddes hâtıralarını taziz ederken, 
gazilerimizi , takdirle ve şükranla anmayı şerefli bir vazife sayar ım. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

Aziz arkadaşlarmı. 

Emniye t davamızı ilk iş olarak ele almış olan bugünkü iktidarın bu 
yolda m ü h i m bir muvaffakiyet daha temin etmiş o lduğunu sizlere söyle
mekten büyük bir memnunluk duymaktay ım. 

Bildiğiniz gibi. Atlant ik Konseyi , Ot tawa'da akdettiği son toplantıda, 
Türkiye 'y i üye devletler parlâmentolarının tasdiki kaydiyle, eşit haklarla 
Pakta iltihaka davet e tmeye karar vermiştir . (Sürekli alkışlar) 

Bu münasebet le , umumî emniyet çerçevesi içinde, bizim de emniyet 
davamıza karşı, başta Birleşik Amer ika Devletleri o lmak üzere, anlayış 
gösteren bütün dost üye devletlere, bu kararlarından dolayı samimî te
şekkürler imizi , huzurunuzda ifade etmekle, hepinizin ve mil let imizin iç
ten gelen duygularına tercüman o lduğuma eminim. (Sürekli alkışlar) 

Atlantik camiasına iltihak edince, paktın diğer üyelerine bahşett iği 
aynı haklardan istifade edecek olan Türkiye'nin, iltihaktan doğacak veci
beleri de tam sadakatle yerine getireceği şüphesizdir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Pakta kabulümüzün, askerî ve iktisadî bir takım tatbikat meseleleri
nin hallini icabettireccği tabiîdir. 
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Bu mevzular üzerinde ş imdiden ve ihzarı mahiyet te fikir teatisinde 
bu lunmak üzere, Amer ika Birleşik Devletleri müşterek K u r m a y Başkan
ları Komites i Reisi General Omar Bradley, İngiltere İmparator luğu Gene l 
K u r m a y Başkanı Mareşal Sir Wil l iam Slim ve Fransa Genel K u r m a y Baş
kanları Komites i İkinci Reisi Orgeneral Charles Lecheres 'den mürekkep 
bir heyetin, 12 Ekim'de Ankara 'ya geldiği malûmunuzdur . 

Dos t ve müttefik devletlerin bu mümtaz şahsiyetlerini a ramızda gör
mekten bahtiyarlık duyduk. T a m bir samimiyet havası içinde \ 'apfimış 
olan bu temaslar, iki tarafın kendi görüşlerini birbirlerine açıkça ve tefer-
ruatiyle izah etmelerine imkân vermiştir . 

Görüşmelerde , bittabi. Orta-Doğu meselesi de mevzuubahis o lmuş
tur. Orta-Doğu 'nun korunması , hür dünyanın stratejik ve iktisadî icap
ları bakımından büyük ehemmiyet i haizdir; ve bu, bilhassa, o bölgeye 
mücavi r olan memleket imiz için, hayati bir mahiyet arzetmektedir . 

At lant ik Paktı camiası içinde diğer üye Devletlerle, eşit şartlar dâhi
linde, bütün icabatı ile mevldimizi alınca, bundan ayrı olan ve henüz ta
hakkuk sahasma intikal e tmemiş bulunan Orta-Doğu müdafaası tertiba
tı için de, müşterek tedbir a l ınmasına kuvvetle taraftar bulunuyoruz. 

Kurulmas ı mukarrer bu tertibe Orta-Doğu'daki bütün dost devlet le
rin de katılmaları , bizzat kendi menfaatleri, ve u m u m î menfaat bakımın
dan hayırlı olacaktır. (Alkışlar) 

Dünyan ın bu nazik anlarında, memleket imize yapt ığı askerî ve iktisa
dî yardımlarla , bizde, şükran duygular ı uyandıran Birleşik Amer ika Dev
letleri başta gelmek üzere, pek yakında kendileriyle Atlant ik Paktı cami
ası içinde de, işbirliği yapacağımız müttefiklerimiz İngiltere ve Fransa ile 
ve Pakt ın âzası diğer dost devletlerle mevcut münasebet ler imizi daha da 
inkişaf e t t i rmeyi büyük bir samimiyet le arzu ediyoruz. (Alkışlar) 

Bugün dünya sulhunun müştereken korunması işindeki önemli his
sesini takdir e tmekte bulunduğumuz demokrat ik İtalya'nın, bu vazifesi
ni, mevki in in ehemmiyet i ile mütenas ip bir nispette başarabi lmesi için, 
Bir leşmiş Milletler Teşkilâtı içinde yer almasını ve millî gayretlerini tah
dit eden ahdî engellerden kurtulmasını temenni eder im. (Alkışlar) 

İspanya ile elçiliklerimizi, karşılıklı olarak büyük elçiliğe yüksel t t ik . 
Bu Akdeniz Devletiyle, hür dünya a rasmda daha sıkı bir iş birliğinin ku
rulması , umumî barış menfaati bakımından herhalde faydalıdır. 

Federal Batı A lmanya ile aramızdaki harb haline hukukan nihayet v e 
rilmesi üzerine oradaki siyasî misyonumuz da büyük elçiliğe kalbolun-
muştur. (Alkışlar) 
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Japonya ile akdolunan Sulh Muahedenamesini , Türkiye de imzala
mıştır. 

K o m ş u m u z ve yak m dos tumuz Yunanistan ' ın bizimle beraber Atlan
tik Paktına iltihakı kararını, büyük memnunluk la karşıladık. (Alkışlar) Bu 
memleket le , aramızdaki sıkı iş birliğinin, pakt teşkilâtı içinde daha ve
rimli inkişafa mazhar olacağından eminim. 

Yakm-Doğu 'dak i komşular ımız Arap devletleriyle İran'a karşı besle
mekte o lduğumuz iyi niyetler, tekrar bahis konusu edi lmeye hacet bırak
mayacak kadar açık ve herkesin malûmudur . 

Son zamandaki siyasî faaliyetlerimize, dost lar ımızdan bazılarınca, bi
z im bu hakiki ve dürüst düşünceler imizi akset t i rmekten uzak, ve yanl ış 
bir mâna veri lmekte olduğunu esefle görüyorum. 

Bu yanl ış tefsirlerin, karşılıklı menfaatlerimiz bakımından, geçici ol
ması t emenniye şayandır. 

Ürdün 'ün, Muhterem Meliki , büyük dos tumuz Majeste Abdullah ' ın , 
menfur bir suikaste kurban oluşunun elemiyle kalbimiz doludur. 

Rahmetl inin , üç dört ay evvel Ankara 'ya yapmış olduklar ı ziyretleri 
hepimiz üzerinde mühim tesir bırakmıştı . 

Zekâsı , açıkkalbliliği ve hâdiseleri realist bir görüşle tahlili, bize, bu 
tecrübeli Hükümdar ı çok sevdirmişti . 

Ş imdi de. bilvesile ziyaretleri hâtırasından bahsetmek ben im için ha
zin bir vazife olmuştur. 

Eski dos tumuz Afganistan' ın değerli Hükümet Başkanı , Al tes Şah 
M a h m u t Han' ın memleket imizi ziyaretleri, aramızdaki kad îm dostluk 
bağlarmı bir kat daha kuvvetlendirmiştir . Kardeş memleket in , büyük ve 
m ü m t a z devlet adamım aramızda, aziz misafirimiz olarak görmekten ha
kiki zevk ve bahtiyarlık duyduk. 

Hindistan ' ın Millî Eğit im Bakanı Ekselans M evlâna Ebuke lâm Azad' ın 
ziyareti , memleket imiz arasındaki dos t luğun samimî bir tezahürü ol
muştur . 

Pek kuvvetl i ve samimî bağlarla bağlı o lduğumuz ve saadetinin, refa
hının tezayüdünü candan dilediğimiz dost Pakistan Milletinin son gün
lerde uğradığı millî matemi pek yakından hissettik. 

Sayın Milletvekilleri . 

Bildiğiniz gibi barışçı ve realist olan dış poli t ikamız, milletlerin hukuk 
eşitliği, milletlerarası işbirliği, müşterek emniyet ve iyi komşuluk esasla
rına dayanmaktadır . 
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Bu prensipler üzerine bina edilmiş olan ve sulhun korunmasın ı ve 
milletlerin her sahada refah ve inkişafını sağlamak gayesini güden Bir
leşmiş Milletler Teşkilâtına bağlıl ığımızı her vesile ile ilân ettik; ve bu Teş
kilâtın daha müessir bir surette işlemesi için e l imizden gelen gayret i esir
gemedik . 

A y n ı mülâhazalarla, memleket imiz; milletlerarası tesanüdü ve kalkın
mayı hedef ittihaz eden A\Ti ıpa Konseyi , Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâ
tı ve Avrupa Tediye İttihadının çalışmalarına faal bir surette iştirak et
mektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Üyeleri . 

Uzun süren mâruzât ım, burada sona ermiştir. 

Geçen mesai yılınız, devamlı ve verimli olmuştur. Bu çal ışma yı l ında 
da yeni ve feyizli eserlerinizin, millet namına değerli hizmetlerinizin, bah
tiyar şahidi o lacağımdan eminim. Bu dilekle ve hürmetle , millî iradenin 
tecell igâhı olan Büyük Meclisinizi selâmlıyarak, huzurunuzdan ayrı l ıyo
rum. (Şiddetli ve sürekli alkışlar, bravo sesleri). 

C) C U M H U R B A Ş K A N I N I N Ü Ç Ü N C Ü T O P L A N T I Y I A Ç I Ş S Ö Y L E V İ (4) 

(Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, Sol tarafın şiddetli ve sürekli alkışları 
ve bravo sesleri arasında ve sağ tarafın ayağa kalkması suretiyle karşıla
narak salona girdiler ve Başkanlık kürsüsünden aşağıdaki nutuklarını 
irat ettiler) : 

Çok Sayın Milletvekilleri, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dokuzuncu Dönemin in Üçüncü T o p 
lantı y ı lmı açıyorum. 

Millî iradeyi, şerefle temsil eden siz, muhterem arkadaşlarımı, hürmet 
ve muhabbet le selâmlarım. 

Geçen yıl , aziz memleket imiz için, geniş bir çal ışma yılı o lmuş , a lman 
iktisadi tedbirlerin iyi neticeleri, süratle elde edi lmeye başlanmıştır. 

Bütün bu gayretlerin önümüzdeki yıl, daha çok inkişaf edeceğine, da
ha ileri v e müsmir neticeler al ınacağına, muhakkak nazariyle bakmak
tay ım. 

Vatandaşlarımız, memleket teki emniyet v e istikrar sayesinde, işleriy
le, güçleriyle meşgul olmanın huzuru içindedirler. 

Herkes bugününden emin, yarınından, daha ümitlidir. 

(4) Tutanak Dergisi : C. 1 7. S. 5-20. 
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Yeni teşri devresine gi rmekte o lduğumuz şu sırada, memleket in umu
mi manzaras ını böylece ç izmek mümkündür . 

Sayın Arkadaş lar ım. 

Memleke t te iş hacminin artması, umumi faaliyetin hız lanması nispe
t inde, mahkemeler in işleri çoğalmaktadır . Adale t bünyesinde, buna göre, 
yeni mevzua ta ve adlî teşkilâtın tevsiine lüzum görülmektedir . Bu sebep
le, ihtiyaçlarımızı karşı layacak müh im kanunlardan bir kısmı, son iki yıl 
içinde Yüksek Meclisçe kabul edilmiş bulunmaktadır . 

Dâvalar ın sürat ve suhuletle neticelendiri lmesi maksadiyle hazırla
nan Hukuk ve Ceza Usulü kanunları , bünyeler inde istinaf mahkemeler i 
ni de ihtiva eden, Genel Mahkemeler Kuruluş Kanunu, ve diğer bâzı ka
nun tasarıları, Muhterem Heyetinize arzedilmiştir. 

Bu kanunların yürür lüğe girmesi , hakkın teyit ve tecellisini daha da 
kolaylaşt ı rmış olacaktır. 

Geçen yıl bütçesinde kabul buyurduğunuz kadro ve tahsisat ile. (kırk 
iki) i lçedeki tek hakimli mahkemeler , çift hakimli asliye mahkemeler i ha
line çevri lmiş ve (elli) bucakta, yeniden sulh mahkemeler i ihdas olun
muştur. 

Halen tek hakimli ilçelerin, çift hakimli asliye mahkemeler ine çevril
mesi ve bucak mahkemeler i adedinin çoğalt ı lması , yolundaki mesaiye 
d e v a m olunmaktadır . 

Aziz Milletvekilleri. 

Tü rk Milletinin muasır dünya medeniyet i içinde, haiz o lduğu mümtaz 
mevki i , devamlı şekilde muhafaza etmesi mevzuunda, Yüksek Meclis in 
gösterdiği dikkat çok yerindedir. 

Bâzı hâdiselerin zuhuru üzerine, geçen yıl Hükümet in isabetli bir gö
rüşle, Yüksek Meclisinize sevketmiş bulunduğu «Atatürk Aleyhine İşle
nen Suçlar Hakkında Kanun» tasarısını, kabul buyurmuş o lmanız . Mec
lisinizin bu hususta dikkatli ve kararlı o lduğunun bariz bir delilini teşkil 
eder. (Alkışlar) 

Yine geçen yıl , memleke t içinde, yap ı lmak istenen ve kanunlar ımızla 
esesan menedi lmiş bulunan, müfrit solculuk cereyan ve tahrikatına kar
şı da, demokrat ik rejimimizi ve millî bünyemizi korumak gayesiyle , mev
cut kanuni hükümlere vuzuh veren ve müeyyideler i kuvvet lendiren tasa-
rryı, kanunlaş t ı rmak suretiyle de, göstermiş bulunduğunuz az im v e ka
rarın, siyasi ve içtima; emniyet imiz üzer indeki k ıymet ve ehemmiye t ine 
de işaret e tmeyi vazife bilirim. (Alkışlar) 
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İki başlı müfrit cereyan ve tahriklere karşı, bu suretle kanuni hü
kümler tedvin etmenin faydalı neticelerinin, derhal görü lmeye başladığı
nı kaydederken, memnunluk duymaktayım. 

Adale t cihazının, milli bünyemizin müfrit hareketlere karşı, korun
ması mevzular ında, Büyük Mecl isçe gösterilen bu hassasiyete muvazi bir 
anlayışla hareket edeceğinden emin o lmak isterim. 

Bu münasebet le , bir noktaya daha işaret e tmel iyim; bugün memle 
kette gerilik bahsinde münferit vakaların, geniş cemiyet hayatı içindeki 
her hâdise gibi, normalin üstünde bulunmadığıdır . Şüphesiz , her zaman, 
her yerde , dimağlarını kara taassuptan kurtaramıyan mahdut sayıda in
sanlar bulunabilir, ve ileride de görülecektir. Fakat, bu müfrit hareketler, 
derhal lâyık oldukları akıbete uğrıyacaklar, ve â m m e vicdanının tepkisi 
içinde eriyeceklerdir. (Soldan şiddetli alkışlar, «bravo sesleri») 

Hal böyle iken. şahsi ihtiras, veyahut bir siyaset taktiği ile, güya in
kılâplar tehlikede imiş gibi göstererek, imtiyazlı bekçiler sıfatını takın
m a k istiyenlerin, zaman zaman ortaya çıktıkları görülüyor. (Soldan «bravo 
sesleri», şiddetli alkışlar). Bunların da, normal durumu ihlâl ve vatandaşla
rı huzursuzluğa sevketmek bakımından, gerilik temayüller iyle hareket 
edenler kadar, âmme huzuruna zararlı olduklarını söylemek yer inde 
olur. (Soldan «bravo sesleri: şiddetli alkışlar) 

Türk Milletinin hakiki mümessi l i olan Büyük Meclisin icabettiği tak
dirde, cemiyet nizamını korumak ve Milletimizi, muasır medeni seviyede 
tu tmak için, her zaman lüzumlu tedbirler alacağından, k imse şüphe ede
mez. (Soldan «bravo sesleri, alkışlar) 

Cumhurbaşkan ı olarak ben. ve tuttuğu yol ve bağlı bulunduğu pren
sipler herkesçe malûm olan Hükümet , bu hususta bizlere düşen vazifeyi 
yer ine get i rmeyi , bir vatan ve şeref borcu bilmekteyiz. (Soldan «bravo sesle
ri», şiddetli alkışlar) 

Sayın Arkadaş lar ım. 

Sosyal sağlık alanındaki çalışmaların başlıca gayesi , vatandaş sıhha
tinin muhafazası , hastaların, her gün biraz daha takviyesine çalışt ığımız 
sıhhi teşkilâtımızın, yardımına mazhar olabilmesidir. 

Sağlık Bakanlığı , içtimai bünyemiz için bir tehlike mahiyet ini taşıyan, 
ve rem, sıtma, t rahom, frengi hastalıklariyle mücadeleyi ön plânda tut
maktadır. 

Verem hastaları için. 1 950 yı l ında yatak mevcudu (bin doksan) iken. 
1951 yılı sonunda (dört bin yüz yediye) çıkarılmıştır. (Bravo sesleri) 1952 
yıl ı sonuna kadar bu miktara, (bin iki yüz elli) ya tak daha ilâve edi lmiş 
olacaktır. 
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Yurdun sekiz bölgesinde bin yataklı , tam kadro ve teçhizatlı birer böl
ge v e r e m hastanesi kurulması işi muayyen bir programa bağlanmıştır . 

Bu hastanelerin ilk ana paviyonlarmı teşkil eden binaların inşaları. 
İzmir ve Trabzon 'da sona ermek, Samsun, Diyarbakır. Adana ve Gazian-
tep'de de inşaata başlanmak üzeredir. 

Sı tma mücadelesi de çok genişlemiştir. Geçmiş senelerde mücade le 
için ancak (yüz) ton D.D.T. sarfolunurken, bu yıl (dokuz yüz o tuz) ton 
sarfıyle mücadele hızlandırılmıştır. 

Frengi mücadeles inde tarama ekipleri artırı lmış, fennin son usulleriy
le tedaviye ehemmiyet verilmiştir. 

T rahomla mücadele sahasına, bu yıl, Tuncel i , Bingöl , Erzincan. Bit
lis. Erzurum, Van ve Muş illeri de alınmıştır. Yeniden (yüz) köyde, tedavi 
evleri aç ı lmaya başlamıştır. Kızı laym yard ımı ile, motorlu vası talar artırıl
mış , t rahomun tedavisinde, en yeni ve müess i r ilâçlar, bol miktarda te
min edilmiştir. 

Kilis 'te yeniden açılan T r a h o m Hastanesinde, bir (T rahom Tetkik ve 
Personel Enst i tüsü) kurularak, faaliyete geçirilmiştir. 

Kuduz tedavi müesseseler ine ilâveten, Elâzığ'da başlanılan yeni bir 
hastanenin inşası ikmal edilmiştir. 

Sağl ık müesseseler ine de ehemmiye t veri lmiş ve bu cümleden o lmak 
üzere, Edirne, Bitlis, Sinop ve Bilecik'te birer hastane ve Şişli Çocuk, A n 
kara N u m u n e hastaneler inde ayrıca birer pav iyon inşasına başlanıl
mıştır. 

Bu sene yeniden. Erzurum, Trabzon, Diyarbakır ve İzmir 'de dört 
hemşire okulu açılmıştır. 

Kızı lay Derneği . Hükümet in gösterdiği yer lerde, süıhi kurumlar inşa
sı için, (dört mi lyon) iira tahsis etmiştir. Bu para ile, Muş' ta bir «Devle t 
Hastanesi» , Ankara 'da bir «Kanser Hastanesi» ve «Enst i tüsü», İstanbul 'da 
yüksek tahsil gençliği arasında hastalananlar için bir sanatoryum. Anka
ra'da bir ve rem paviyontı. İzmir 'de bir doğum paviyonu ile hemen hepsi 
Doğu i l lerimizde olmak üzere, (dokuz) sağlık merkezi binası yaptır ı lacak
tır. (Alkışlar) 

Önümüzdek i yıllarda, memleket sağlığının ehemmiyet ine göre, vere
ceğiniz tahsisatla, bu feyizli mesaiye d e v a m olunacaktır. 

Sağlık bahsinde hastalıklarla mücadele teşkilâtının artmasiyle, ikti
sadi hayatta fazla mahsul elde edilmesi suretiyle müşahade edilen geliş
me birbirine muvazi olarak mütalâa edildiği zaman, memleke t nüfusu 
için ne mesut bir sonuca varılacağını, bilhassa tebarüz et t i rmek isterim. 
Sı tma Mücade le Teşkilâtının çalıştığı (on dokuz) i l imizdeki, (yedi bin se-
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kiz y ü z ) köyde, yapılan devamlı tetkikler, son yıl içinde, buralardaki 
ölümlerin (binde on bir), doğumlar ın (binde otuz iki) o lduğunu, ve dola-
yısiyle senelik; nüfus artışımızın - mücadele bölgelerinde bile - senede 
(binde y i rmi bir) den yüksek bir ortalama muhafaza ettiğini göstermiştir . 

Bu ihsai malûmata göre, memleket imizde bu yıl, (yar ım mi lyonluk) 
u m u m i bir nüfus art ışmı beklemek ve bu nüfusun ilerideki senelerde, 
hendes i bir nispetle fazla kasacağını ümit e tmek yer inde olur. (Bravo ses
leri) 

Sayın Milletvekilleri . 

Ş imdi de memleketin kültür hayatından, millî eği t im dâvamızdan 

bahsedeceğim. 

1951 yılında, köy okulu inşası için, (sekiz milyon sekiz yüz bin) , 1952 
yı l ında (on mi lyon) lira tahsisat vermişt iniz. Bu ödenekler le , çoğu doğu 
bölgemizde olmak üzere, geçen yıl (beş yüz ye tmiş) , bu yıl da. (beş yüz 
altmış sekiz) köy okulu binası yeniden inşa edilmiştir. (Alkışlar) 

Evvelce, yalnız köylülere mahsus bir mükellefiyetle, köy halkına yap
tırılan okul binalarından çoğunun, tamir kabul e tmiyecek durumda bu
lunduğu, ve hattâ bâzılarının, inşaatın fenalığından yıkı lmakta olduklar ı 
görüldüğünden, yeni okul binalarının sağlam ve yeni öğre t im icaplarına 
uygun bir tarzda inşalarına, bilhassa dikkat edilmiştir. 

İ lkokul öğrenci adedine gelince, bu yıl, bir evvelki yıla nazaran, (yir
mi dört bin beş yüz kırk yedi) fazla öğrencinin okullara devamı sağlan
mış; aynı zamanda ilkokul öğretmen kadroları sayı ve derece itibariyle 
hayli genişletilmiştir. 

Bundan başka, çocuklarımız, başarısızlıkları teftiş raporları ile tespit 
edilen (bin) kadar eğir menin elinden alınıp ehliyetli öğretmenler in talim 
ve terbiyelerine tevdi edilmişlerdir. (Bravo sesleri) 

Geçen sene kabul buyurduğunuz (5974) numaral ı Kanun gereğince, 
dört yı l için ilkokul öğretmenleri maaşları tahsisatına (elli üç mi lyon) li
ralık bir ilâve yapılmıştır. 

Bu suretle mesleke. dört yıl içinde, yeniden maaşl ı (on bin) i lkokul öğ
retmeninin iltihakları temin edilerek, ücretten maaşa geçir i lecek öğret
menler le bunların savılan, (yirmi yedi bin) den (kırk üç bin) e yükse lmiş 
olacaktır. (Alkışlar). 

Bu kanunla terfie hak kazanmış ve kadrosuzluk yüzünden terfileri 
yap ı lmamış (iki bin üç yüz ) öğretmenin terfileri sağlandığı gibi, önümüz
deki yı l lardaki terfi imkânları da temin edilmiştir. 
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Bütün bunlar, tahsil hayatının temelini teşkil eden i lköğret ime veri
len ehemmiyet in derecesini göstermektedir . 

Bugün takip ettiğimiz i lköğretim sis teminde, kemiyet ten fedakârlık 
e tmemek şartiyle, keyfiyete ehemmiye t ve rmek prensibi hâkimdir. 

İ lkokuldan sonra, ortaokul talep ve ihtiyacı da kendini göstermiştir . 
M ü m k ü n olduğu kadar az zaman zarfında, gerekli ders aletleri ile, bütün 
ilçelerde or taokul açılması lâzım gelmektedir. 

Mahal l î ortaokul inşası teşebbüslerüıe yard ım için, 1950 yılı bütçe
siyle (yüz bin), 1951 bütçesiyle (üç yüz bin lira) verilmişti . Bu yıl , ya rd ım 
miktarı (bir milyon beş yüz bin) liraya çıkarı lmış ve (otuz bir) i lçede yeni
den ortaokul açılmıştır. 

Arkadaşlar ; 

Güzel sanatlar, milletlerin medeni hayatında, bediî zevkinde vâsıl ol
duklar ı seviyeyi gösteren ölçülerin en mühimler inden biridir. Her şu be
siyle Türk 'ün ince zevkini temsil eden güzel sanatların inkişafını sağlıyan 
gayret lere devam olunacaktır. 

Ayr ıca , topraklarımızda maddi ve mânevi kıymetleriyle uyuyan arke
olojik eserlerin tarihe maledilmesi için, gösteri len dikkat ve gayret , önü
müzdek i yıl larda daha da artırılacak, müzeler imizin zenginleşmesine hiz
met edilecektir. 

Ankara 'daki Eti Eserleri Müzesi , bugünkü durumu ile bir Eti Eserle
ri e tüd merkezi halini almıştır. 

Aziz MUletvekilleri: 

Memleket imiz , her sahada hızla makineleşmektedir . Bu medeni vası
taları, hususiyetlerine göre kullanacak, icabında tamir edecek, yet işmiş 
e lemanlara çok muhtacız. Bu mevzu da ehemmiyet le ele alınmıştır. 

Makine ziraatinin tekasüf ettiği Adana , İzmir bölgelerinde, motor tek
nisyen ve teknikerleri yet iş t i rmek üzere iki makine ve motor ensti tüsü
nün temelleri atılmıştır. 

Teknik öğretimin, bütün sahalarında, yeni şubeler açı lmaktadır . 
Bunlardan Adana geçen yıl, Tekirdağ, Eskişehir, Konya, Sivas şubeleri de 
bu yıl çal ışmaya başlamışlardır. 

Teknik e leman yet iş t i rme hususunda, Tar ım Bakanlığı da, ayrıca uh
desine düşen vazifeyi yapmaktadır . 

Bu yı l , yeniden bir ziraat makinist okulu ve muhtel i f ihtisas kolları 
için tekâmül kursları açılmış; bu kurslardan (bin seldz yüz ye tmiş ) kali
fiye makinis t mezun olmuş, ayrıca kendi kendine yet işenlerden imtihan 
suret iyle (bin beş yüzl kadar ziraat sürücü ve makinist ine de ehliyetna
m e verilmiştir . 
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Küçük sanat erbabı ile fabrikalarda ve muhte l i f iş yerler inde çalışan 
vatandaşlara gelince, bunların da meslekî bilgilerini ar t ı rmak için açılan 
meslek kurslarma ve bu arada yapı kurslarına, hususi bir ehemmiye t ve
rilerek, adedleri çoğalrılmıştır. 

Köy gezici biçki - dikiş kurslarının sayısı, (dört yüz ye tmiş üç) e çıka
rılmıştır. Bu dersyılı başında, yeniden, (üç) orta kız sanat okulu, ensti tü 
haline getirilmiş ve (on bir) akşam kız sanat okulu açümış, yedi . a k ş a m 
kız sanat okulu da, orta kız sanat okuluna tahvil olunmuştur . 

Memleke t in muhtel i f yerlerinde mecmu değeri (beş mi lyon lira) tutan 
sanat ensti tüsü binaları inşaatına başlanmıştır. 

Kız enstitülerimiz, teknik okullarımız, eği t im hayatında, faydaları ile 
mevki alan kıymetli müesseselerimizdir. Yüksek Mecl is imizin takdir ve 
müzahare t ine mazhar olacaklarını ümit eder im. 

Bugünkü iktidarın siyasi programında, «Doğu 'da yüksek bir kültür 
merkezi tesisinin» yer aldığı malûmdur. 

Geçen senelerdeki maruzat ım arasında, Doğu'da bir üniversitenin te
sisi lüzumuna, ben de temas etmişt im. Yüksek Meclis inizce kabul buyu-
rulan ödenekle , mütehassıs bir «il im heyeti» ne, icabeden tetkikler yaptı
rılmış ve neticede : Doğu'da bir üniversite kurulması için lâzım gelen 
şartların mevcut olduğu ve böyle bir müessesenin Doğu 'nun içtimai se
viyesinin yükselmesine , maddi ve mânevi bakımdan kalkınmasına hiz
met edeceği kanaati teyit edilmiştir. (Soldan «bravo sesleri», alkışlar). 

Müstakbel Doğu üniversitesinin kuruluş kanunu tasarısı, hazırlana
rak yüksek tasvibinize arz olunmuştur. 

Sayın Milletvekilleri, 

Memleke t ekonomisinin temelini teşkil eden zirai is t ihsalimizde görü
len feyizli inkişaf, istikbal için ümitlerimizi artırmaktadır. 

Dış t i care t imizde , döviz t emin i bak ımından e h e m m i y e t l i bir m e v k i 
a lan p a m u k m a h s u l ü m ü z d e , y ı ldan yı la , bir artış m ü ş a h e d e ed i lmek
tedir. 

1950 de (yüz yirmi iki bin dört y ü z ) ton olan lif pamuk istihsalimizin 
bu yıl (yüz seksen bin) tona erişeceği tahmin edilmektedir . 

1952 yılı hububat rekoltesi, iyi bir mahsul yı l ı sayı lması icabeden 
1951 yılı mahsulünden, bugünkü tahminlere nazaran, (bir mi lyon altı 
yüz bin) ton fazlasiyle, (on iki milyon iki yüz seksen bin) tonu bulmuş 
olacaktır. («Bravo sesleri», alkışlar) 

Bu istihsal durumu karşısında, memleket ihtiyaçları için. gereken 
miktar ile ihtiyat stokları ayrıldıktan sonra, (bir buçuk mi lyon ton) kadar 
hububat ihraç edebileceğimiz, anlaşılmaktadır. 
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Elde ett iğimiz bu netice, zirai istihsal sahasında, memleket imiz in ne 
kadar geniş imkânlara malik bulunduğunu, ve bilhassa dünya hububat 
ihtiyacının karşı lanmasına ya rd ım mevzuunda , nasıl faal bir rol oynıya-
bileceğimizi göstermesi bakımından mühimdir . 

Eskiler. «Türkiye bir ziraat memleket id i r» diyorlardı . Evet, düne ka
dar, gıdasını yabancı buğdayı ile tamamlıyan bir ziraat memleket i idi. An
cak, bugün (bir buçuk milyon) ton hububat ihraç edecek bir duruma gel
mesiyle hakiki bir ziraat memleket i olmuştur. («Bravo sesleri», alkışlar). 

Sulama, gübre işleri daha ileri götürüldüğü ve randımanlara müess i r 
bâzı fennî tedbirler de yer ine getirildiği takdirde, bugünkü ek im sahası 
hudutları içinde, umumi istihsalin bir misli artacağını salahiyetli müte
hassıslar ifade etmektedirler. Bu görüşe, hububat mahsulünün artışın
da, iktisadi tedbirlerin birinci derecede âmil o lduğunu da ilâve e tmek lâ¬ 
zımdır. 

Hükümetiniz in , ekmek fiyatlarını yükse l tmemek şartiyle, iç pazarlar
da hububat fiyatını tutmak hususundaki azimli kararı, müstahsi l için. 
emin ve elverişli bir fiyat istikrarı yaratmıştır. (Soldan alkışlar). 

Bu sebepledir ki, çiftçinin istihsal gayreti artmış, memleket te modern 
istihsal vasıtalarına rağbet çoğalmıştır. 

Bütün bu tedbirlerin, ve ele a lman zirai programların, bugün için 
başlıca hedefi: nüfusumuzun büyük çoğunluğunu teşkil eden köylü ve 
çiftçilerimizin istihsal kudretinin artırılması ile. satmalına gücünün ve 
hayat standardının, normal bir seviyeye çıkarı lmasına hizmet e tmekte
dir. (Soldan alkışlar). 

Y u r d u m u z u n birçok yerlerinde, meyva bahçeleri tesisi, çay ek imi ve 
sanayii , yabani zeytinliklerin imarı hususlarında, istihsalin artırı lması 
maksadiyle yapılan devamlı çalışmalar, müspet ve faydalı neticeler husu
le getirmektedir . 

Memleke t in önde gelen servetlerinden biri olan hayvancıl ığın ıslah ve 
inkişafı hususundaki çal ışmalarımız da, semeresini ve rmeye başlamış tu-. 

1950 senesinde, (elli altı mi lyona) yaklaşan hayvan mevcudu , 1951 
yılında, (altmış milyona) yükselmiş ve bu suretle (üç buçuk milyar l ık) bir 
servetin mümbi t topraklarımızda barındırı lması m ü m k ü n olmuştur. 

Hayvancı l ığ ın inkişaf ett iri lmesi çareleri üzerinde durulurken, bizim 
için esas hareket noktası, bizzat köy ekonomis i olacaktır. Muayyen bir 
programla, köylü elindeki hayvanların ıslahına ve verimlerinin artırılma-
sıııa doğru süratle gidi lmenin daha büyük faydalar yaratacağına şüphe 
yoktur. Geçen yılki nu tkumda da, ifade etmişt im. Bundan sonra hayvan
cılığın ıslahı yolundaki mesainin ağırlık merkezini , bu sahaya intikal et-
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t i rmek ve köylü vatandaşın, bu bakımdan da gelirini ar t ı rmak, meşkûr 
bir hizmet olacaktır. 

Memleket te , iktisadi i lerlemeye muvazi olarak başlıyan imar hareke
ti, kereste ihtiyacını artırmıştır. 

Buna karşı, ormanlar ımızın takatinden, normal olarak istifade ted
birleri alınırken, hariçten de, Gümrük Resmi, müh im miktarda indiril
mek suretiyle, kereste ithali teşvik olunmuştur. 

Geçen sene bu maksatla kabul buyurduğunuz kanunun faydası, ş im
diden görülmeye başlamıştır. 

Memlekete , 1951 de. bütün bir sene zarfında, (kırk beş bin) metre 
küp kereste getirilmiş iken, 1952 yılının T e m m u z a y m a kadar ithal yekû
nu, (kırk altı bin) metre kııbü bulmuştur. Sene nihayet ine kadar, bu mik
tarın (yüz bin) metre kübü bulacağı tahmin olunmaktadır . 

Arkadaşlar ım, 

Sizlere, ormanlarımızı korumak ve rasyonel bir istihsal ve intifa sis
temine bağlamak ve bu uğurda, yurttaşlarımızla işbirliği sağ lamak sıra-
s ı ı ım geldiğini, arz etmek isterim. 

Gün geçtikçe ehemmiyet i artan yeni Orman Kanununun , bu devre 
içinde ve günün şartlarına en uygun bir şekilde çıkmasını , vatandaşları
mız sabırsızlıkla beklemektedirler. (Doğru doğru sesleri). 

Aziz Milletvekilleri . 

Toprak dağıtımı, sosyal ve ekonomik bünyemizde , ferahlık yara tan bir 
memleke t hizmeti olarak ele alınmıştır. Gaye, çiftçiliği meslek ittihaz eden 
vatandaşların, aileleriyle birlikte geçimlerini sağlıyacak ve emekler ini de
ğerlendirecek araziye sahip olmalarıdır. Bu yoldaki çal ışmalar süratlen
dirilmiştir. 1950 yüı ilk yar ışma kadar (on yed i ) Toprak Komisyonu faali
yet te iken, bugün. 1952 yıl ında bu komisyonlar ın adedi, (altmış dör t ) e 
çıkarılmıştır. 

1 950 ortalarından 1 952 Ekim sonuna kadar, (iki) sene (on) ay içinde, 
(dokuz yüz yetmiş iki) köyde, (altmış iki bin yedi yüz on iki) çiftçi ailesi
ne (iki milyon sekiz yüz seksen yedi bin beş yüz dokuz) d ö n ü m arazi tev
zi edi lmiş ve bu köylerin hükmi şahsiyeti namına, (bir milyon dokuz yüz 
altmış sekiz bin sekiz yüz elli iki) dönüm mera tahsis olunmuştur . 

Muhtaç çiftçilere, lüzumlu kuruluş, ona rma ve yıllık işletme kredisi 
de temin olunmuştur. 

Ayr ıca çiftçilerin kendi vasıtalariyle açamıyacaklar ı kadar o turmuş 
h a m topraklar, teşkilâtın elinde bulunan traktör grupları vası tasiyle açı
larak dağı t ı lmaktadm 
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İskân polit ikamızla güdülen gaye, göçmen ve mültecilerin, en kısa za
manda, kendi sanat ve meslekleri dâhilinde, memleke t ekonomis ine ha
d im birer unsur haline gelmeleridir. 

Bulgaris tan 'dan yurdumuza gelen (yüz elli dört bin üç yüz doksan üç) 
göçmen , Türk Milletinin sinesinde en sıcak yer ini bulmuştur. (Alkışlar) 

Kendiler i için şehir ve köylerde (yirmi iki bin altı yüz elli iki) ev yaptı
rılmıştır. Bu sene zarfında da (altı bin dört yüz kırk üç) evin ikmal ine ça
lışılmaktadır. 

Ayrıca , (on beş bin beş yüz y i rmi ) göçmen çiftçi ailesine (altı yüz alt
mış bir bin üç yüz al tmış dokuz ) d ö n ü m arazi ver i lmiş , Ziraat Banka
s ından da (on yedi milyon y i r m i dokuz bin al t ıyüz dör t ) lira dona t ım v e 
i ş le tme kredis i sağlanmış , tohumluk ve yemek l ik b u ğ d a y tevzi o lun
muştur . 

Tapu lama işlerine gelince: memleket in muhtel i f bölgeler inde çalışma
lara fasılasız surette devam edilmektedir. 

1950 yılının yedinci ayından itibaren başlamış olan tapulama faaliye
ti net icesinde, 1951 yılının Ek im ayma kadar, tapulaması ikmal edilen 
(beş yüz bir) köyde, (dört yüz bin) gayr imenkule i lâveten bu yıl da, (üç yüz 
o n sekiz) köyde, (üç yüz y i rmi sekiz bin yedi yüz on altı) gayr imenkulun 
haritaya müsteni t tapu kayıtları tesis edilmiştir. 

Tapu lamas ı ikmal edilen köylerde, mülkiyet ve sınır dâvaları sona er
mektedir . 

Memleket imizin sosyal bünyesinde son derece m ü h i m rolü olan tapu
lama işlerinin, imkânlar artırüarak, daha kısa bir zamanda bit ir i lmesi 
için tedbirler alınmaktadır. 

Sayın Milletvekilleri . 

Bayındır l ık Bakanlığımızın işleri, bu sene de. takdirinize lâyık bir şe
kilde inkişaf etmiştir. 

1952 yılı Bayındırlık bütçesi, sağlanan kredi ve yardımlar dışında, (üç 
yüz elli yedi milyon) lirayı bulmuştur. 

Yüksek Meclisinizin. Bayındırlık işlerine verdiği ehemmiyet in açık de
lili olan bu tahsisatın (yüz seksen sekiz mi lyon) u. karayollarının inşası 
için ayrılmıştır. Bu miktar bize, 1950 senesine nazaran, üç misli bir ar
tış ifade etmektedir . (Soldan «bravo sesleri»). 

Bayındırl ık Bakanlığınızın, 1952 çal ışma yılında, emanet ve ihale su
retiyle ıslah ve inşasına çalıştığı Devlet yolu , (üç bin yüz doksan) kilomet
reyi bulmaktadır . Yine bu yıl içinde, uzunlukları tutarı (on yedi b in) met
reyi bulan, (üç yüz ) ü mütecaviz büyük köprünün inşası ile uğraşı lmak
tadır. 
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Ana yo l lan teşkil eden Devlet yollariyle birlikte, daha küçük nüfus 
topluluklarını ve piyasa merkezlerini birbirine ve Devlet yol lar ına bağlı-
yan il yo l l a rmm, ve bir taraftan köyleri yekdiğer ine, diğer taraftan da ka
sabalara, il ve Devlet yollarına bağhyan köy y o l l a r m m da, öneml i bir iş 
olarak ele al ınması zaruri görülmüştür. Bu maksatla, Hükümet , il ve köy 
yol lar ı için geçen yıl . (on üç mi lyon) lira olan ya rd ım ödeneğini bu sene 
(elli bir buçuk milyon) liraya çıkarmıştır. 

Memleket in gel işmesinde başlıca âmil olan yol faaliyetinin yanıbaş ın-
da, baş gösteren «Traf ik» kazalarını önlemek, bugün için bir zaruret ha
line gelmiştir. Bu sebeple, geçen sene Meclisinize sunulmuş olan kanun 
tasarısının, süratle çıkarılması mecburiyet i karşısındayız. 

Su işleri, zirai istihsal dâvamızın ana meseleler inden biridir. Bu yol 
da göster i lmekte olan gayretler artırılmaktadır. 

Seyhan Barajı ile hidro-elektrik tesisatı için sarfı lâzımgelen, (yüz mil
y o n ) lira raddesindeki para temin olunmuştur. Bu malî yü içinde, bara
j ın ilk tesislerinin yapı lmasına başlanılacaktır. Her ye rde büyük tesisler
den biri sayılan bu barajın, Muhte rem Çukurovalı lara uğurlu olmasını 
di ler im. (Alkışlar). 

Konya 'da Göksu. Erzurum'da Tor tum, İsparta'da Kovada sulariyle 
Elâzığ 'da Hazar Gölü üzerinde, hidro-elektrik santrallerinin inşasına 
başlanılmıştır. 

Uşak, Gediz, Emet ve Simav şehir ve kasabalarmın elektrik ihtiyacını 
karşı layacak Kayaköy hidro-elektrik santrali, eks i l tmeye çıkarılmıştır. 

Çatalağızı elektrik santralinin tam kapasite ile çal ışması ve İstan
bul 'un enerji darlığının gideri lmesi için, Ereğli - İstanbul arasında tesisi
ne girişilen havai hattın inşası, tamamlanarak iş letmeye açılmıştır. 

Sarıyar baraj ve hidro-elektrik santralinin inşasma devam olunmak
tadır. 

Küçük ve münferit su işlerinin, kısa vadeli ve az masrafla iyi netice
ler verecek tarafları üzerinde durulmaktadır. Bu çeşit işler için, 1950 de 
(iki mi lyon) . 1951 de (sekiz mi lyon) ve bu yü (on yedi mi lyon) İha tahsis 
olunmuştur . Bu suretle yurdun muhtel i f yer ler inde (yüz ye tmiş iki) mev
zu ele alınmıştır. 

Memleket imiz in jeolojik bünyesinde, geniş yer altı suları toplulukları
nın mevcudiyet i , mütehassıslar tarafından iddia ve ifade olunmaktadır . 
Bu iddiayı, tevsik ve ileride fiilen istifade temin e tmek için, mütemadi bir 
gayret le çal ışmak icap etmektedir. Bayındırlık Bakanlığınız, bu meseleyi 
de ele almıştır. Konya. Urfa ve Mardin ovalarının etüd ve araş t ı rma işi (iki 
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buçuk mi lyon) liraya ihale edilmiştir. Bundan başka (on beş) ilde yer al
tı su araşt ırmalarına başlanmış ve bir kısmında, ş imdiden müspe t neti
celere varılmıştır. 

Köyler imizin içme suyu dâvası, dört yülık bir programa bağlanmıştır . 
1952 y ı lmda , tahsis olunan (yirmi milyon lira) ile susuz (beş bin) köye iç
m e suyu temini mümkün görülmektedir . 

Arkadaşlarını , 

Ulaş t ı rma manzumesi içinde yer alan l iman ve iskeleler, bizim gibi 
henüz nispeten büyük miktarda ihracata başl ıyan memleket ler için bü
yük ehemmiye t arz ederler. 

Bunlar ın da, malumunuz olan muayyen programlara göre . inşalarma 
d e v a m olunmaktadır . 

Milletvekil leri Arkadaşlar ım, 

Demokra t ik bir iktisat siyaseti, hususi mülkiyete dayanan, ferdin ik
tisadi hürriyetini gözeten, hususi teşebbüsü esas tutan bir s is tem olarak 
ifade edilebilir. Bugünkü iktidar, bu umumi görüş çerçevesi dâhi l inde ka
larak, Devlete ancak, iktisadi mevzularda, muayyen vazife ver i lmesini bir 
esas olarak kabul e tmekte , ve Devletin başlıca vazifesinin daha ziyade, 
iktisadi faaliyetleri teşvik, tanzim ve murakabe etmekten, aynı zamanda 
hukuki ve iktisadi her türlü imkânları ihzar ederek, hususi teşebbüse ge
niş ve emin iş sahası temin eylemekten ibaret o lduğu kanaatindedir . 

Devle t işletmeciliğinin de, ş imdi işaret et t iğim esasların hudut ve şü
mulü gözönünde bulundurulmak suretiyle, ana sanayie, â m m e karakte
rini haiz işlere hasredilmesi prensipleri üzerinde durulmaktadır . 

Devlet işletmelerinden hususi teşebbüse intikal ettiri lebilecek karak
terde görülenlerin, intikal şart ve şekilleri, 3460 numaral ı Kanun hü
kümler ine göre, tesbit o lunmuş bulunmaktadır . Bu kabîl işletmeler. A n o 
n im veya Limited şirketler haline ifrağ edilerek, hisse senetleri serbestçe 
satışa arzolunmak üzere, peyderpey hususi teşebbüse intikal ettirilecek
tir. Bu arada bilhassa, ayrı ve hususi bir ehemmiye t arz eden k ıymet tak
diri esaslarını tâyin etmek ve piyasada hisse senetlerini, daha cazip kıl
mak maksadiyle bâzı tedbirlerin al ınması gerekirse, bunun için de Bü
yük Mecl ise lüzumlu kanun tekliflerinin getirileceği tabiîdir. 

Bununla beraber, ş imdiye kadar ana sanayi ve â m m e karakterini ha
iz o lsun olmasın. Devlet eliyle kurulmuş olan bâzı işletmelerin, gayriikti-
sadi bünyeleri yüzünden ve ekseriyetle rasyonel çal ışma noksanl ığından, 
memleke te bir yük oldukları görülerek, bunların faydalı birer istihsal un
suru haline getirilmeleri yolunda, mesai sarfedilmiş ve birçok işletme 
yerler inin istihsal rakamlarında görülen inkişaflar, bu çal ışmalar ın müs
pet ve müşahhas misallerini teşkil e tmekte bulunmuştur. 
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Şeker sanayiine gelince, hususi sermayenin de iştirakiyle yeni istih
sal «üni teler i» tesisine başlanmıştır. Yapüan etüdler sonunda, Adapaza-
rı'nda (on beş bin) ton kapasiteyi haiz olacak bir şeker fabrikasının teme
li atılmıştır. Fabrika, bâzı millî bankalarımızla pancar çiftçileri ve şeker 
sanayi inde çalışan memur ve işçilerden müteşekkil bir A n o n i m Şirket ta
rafından kurulmaktadır. Amasya, Konya ve Kütahya 'da da, aynı esaslar 
dairesinde, birer şeker fabrikası kurulması yolundaki teşebbüsler de ne
t icelenmek üzeredir. 

D o k u m a sanayiimiz de. son bir yıl içinde hayli i lerleme kaydetmiş , iğ 
ve tezgâh adedleri artmıştır. 

Pamuklu ve yün mensucat sanayi inde iğ adedi. 1950 yı l ında (üç yüz 
on beş bin) iken, bugün dört yüz altmış bin) e çıkmıştır. 

Ç imento istihsalinde de, bu yıl (iki) misli bir artış olmuştur. İnşa ve 
tevsi halinde bulunan çimento fabrikalarının, faaliyete geçmeler ini müta-
akıp. istihsal miktarı, bir misli fazlasiyle, (sekiz yüz bin) tonu aşacaktır. 

Bu memnuniye te değer haberi verirken, hemen ilâve e tmel iy im ki. bu 
miktar dahi, bugün memleket te , mevcut olan imar faaliyeti karş ısmda, 
ihtiyacımızı karşı lamaktan uzaktır. 

Resmî kayıtlara göre. memlekette , 1951 ile 1952 yı l ından bugüne ka
dar geçen müddet zarfında, (yüz elli dokuz) fabrika ve imalâthane inşa 
edilip, faaliyete geçmiştir. (Bravo sesleri) 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının (on dokuz) aylık çal ışma devres i 
zarfında, (yüz otuz ak ı ) f irmaya (altmış dokuz mi lyon) lira kredi sağlan
mıştır. 

Bankanın uzun vadeli verdiği krediye, bizzat müteşebbis lerce . kendi 
kaynaklar ından sermaye olarak tahsis olunan (yetmiş üç mi lyon) lira ilâ
ve edildiği takdirde, yalnız bu yüzden sanayi sahasına (yüz kırk iki mil
y o n ) lira yatırıldığını anlamak m ü m k ü n olur. 

Ayrıca , küçük sanat dâvası üzerinde de durulmakta ve müspet neti
celer alınmaktadır. 

Küçük sanat ile ilgili olarak kurulmuş olan kooperatifler için kabul 
buyurduğunuz (bir mi lyon) liralık tesis ve malzeme kredisi. Halk Banka
sı vasıtasiyle alâkalıların istifadesine tahsis olunmuştur . 

Vatandaşlar arasında işbirliği fikrinin, gün geçt ikçe ilerlediğinin bir 
misali o lmak üzere, küçük ve münferit sermayeler in birleşerek iş saha
sına dökülmeye başladıklarını söyliyebilir im. 

1951 yıl ında, anonim olarak (on milyon beş yüz on beş bin) lira ser
maye ile (yirmi altı) şirket, 1952 yılının onuncu ayı sonuna kadar da, 
(otuz sekiz milyon lira) yı temsil eden (yirmi beş) şirket teşekkül etmiştir. 
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Yine , l imited ortaklığı olarak, 1951 yılında, (sekiz mi lyon) lira sermayel i 
(seksen iki); 1952 yılının onuncu ayına kadar olan müdde t zarfında ise, 
(on beş mi lyon lira) sermayeli , (yüz iki) yeni l imited şirketi tesis edi lmiş
tir. Mütevaz ı da olsa. karşılıklı emniyet ve i t imadın ifadesi olan bu teşeb
büsleri memnunlukla karşı lamaktayım. 

Madenler imize gelince, yeral t ı servet imizden daha geniş ölçüde fayda
lanılmasını teşvik yolunda, ittihaz edilen tedbirlerin müspet neticeleri, 
a l ınmaya başlanmış, hususi teşebbüs erbabının madenci l iğe karşı gün 
geçt ikçe daha büyük bir alâka gösterdikleri anlaşılmıştır. 

Halen verilmiş olan a rama ruhsatname adedi, (iki bini) bulmuş , ayrı
ca (iki yüz seksen) işletme talebiyle (yüz yetmiş sekiz) imtiyaz talebi de 
terviç olunmuştur . Bunlardan başka, (on yedi bin) arama ruhsatname-
siyle (yüz y i rmi beş) işletme ve (üç yüz y i rmi ) imtiyaz talebi tetkik olun
maktadır. 

Bugünün şart ve icaplariyle telifi m ü m k ü n olmıyan, birçok hususla
rı ihtiva eden madene ilik mevzuatunızm, yeniden tetkika tâbi tutulması 
zarureti hâsıl olmuştur. Madencil ik ekonomisini kuvvet lendirecek, â m m e 
menfaat inin vikayesiyle beraber, bu sahada hususi teşebbüs ve serma
yenin, normal inkişaflarını sağlıyacak bir « M a d e n Kanunu» tasarısı hazır
lanarak, yüksek Meclisin tasvibine sunulmuştur. Bu kanun tasarısı ha
zırlanırken, gözönünde bulundurulan m ü h i m noktalardan biri de . ma
dencil ik sahasında, Devlet işletmeleriyle hususi teşebbüs erbabına, mü
savi hakların sağlanması keyfiyeti olmuştur. (Soldan alkışlar) 

Maden istihsalimizde yıldan yıla belli bir i lerleme vardır. 

Maden kömürü istihsalimiz, 1950 yılı sonunda, (dört milyon üç yüz 
altmış b in) tondan ibaretti. 1951 yıl ında bu miktar, (dört milyon yedi yüz 
otuz bin ton) a çıkmış ve I 952 yılının ilk altı aylık istihsal yekûnu da, (İki 
mi lyon üç yüz doksan altı bin ton) u bulmuştur. 

Diğer madenler imiz de yükse lme seyrini muhafaza etmektedir . 

Maden ihracatımızdan, 1950 yılında, (kırk bir milyon altı yüz y i rmi 
dört bin lira), 1951 yıl ında (seksen milyon üç yüz yetmiş altı bin lira). 
1952 yıl ının ilk altı ayı zarfmda ise, (kırk yedi milyon otuz bir bin) lira, 
döviz olarak, dış t icaretimizin aktif k ı smma dâhil olmuştur. 

Sayın Milletvekilleri. 

Umumiye t l e dış t icaretimiz, devamlı bir artış manzarası gös termekte
dir. Son, iki yıl içinde, bu bakımdan vâsıl o lduğumuz derece, harbden ev
velki seneler in hacmini ifade eden geniş rakamlar ı da aşarak, Cumhuri 
yet devrinin en yüksek dış mübadele seviyesine ulaşmıştır. 
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Ağustosta , sona eren zirai mahsul yılı itibariyle tesbit edilen dış tica
ret imizin - ihracat ve ithalatla beraber - üç senelik u m u m i yekûnlar ın ı 
gözden geçirdiğimiz takdirde, şöyle bir neticenin muvacehes inde bulunu
ruz : 

1949 - 1950 de, (Bir milyar dört yüz yetmiş yedi mi lyon) lira. 1950 -
1951 de, (Bir milyar sekiz yüz kırk mi lyon) lira, 1951 - 1952 de. (İki mil
ya r dört yüz on altı mi lyon) lira. 

Memleket te , istihsal ve istihlâk miktarının, ve binnetice iş hareketi
nin u m u m i surette genişlediğini ifade eden bu rakamların, ihracat ve it
halâta taallûk eden kısımlarını ayrı ayrı tahlile tâbi tu t tuğumuz takdir
de, geçen seneki ihracatımızda, 1949 - 1950 mahsul y ı lma nazaran % 35, 
bu seneki ihrcatımızda ise. yine aynı yıla nazaran, % 45 bir artış o lduğu 
görülür. 

Bu nispetin, 1952 yılında bereketli bir mahsul elde et t iğimize ve ihra
cat mevsimi , Ağustostan sonraki aylarda başladığına göre, daha da arta
cağı şüphesizdir. 

İ thalâtımız da. yine aynı devreler itibariyle mütalâa edüince. geçen 
yılda, bir önceki seneye nazaran (yüzde y i rmi ) - % 20 -, ve bu senenin 
Ağus tos ayında hitam bulan son zirai mahsul yı l ında ise, % 80 artış ol
duğu görülmektedir . 

H e m e n hemen (bir buçuk milyar) liraya varan senelik i thalâtımızda, 
bilhassa istihsal vasıtaları en mühim mevki i tutmaktadır. 

Makine ithalâtı, (üç yüz seksen milyon), demir ve çelik (yüz kırk mil
yon ) , nakil vasıtaları (yüz yi rmi beş mi lyon) ve akaryakıt lar (yüz mi lyon) 
lüalık kıymetler i bulmaktadır ki, yalnız bu dört bölümdeki eşya, - son iki 
senede aynen olduğu gibi - bütün ithalâtımızın % 50 sini teşkil e tmek
tedir. 

Diğer çeşitli hammaddeler ve istihlâk maddeleri i thalinde görülen ar
tışlar, birbirini takibeden iyi mahsul yıllarında, satmal ına gücü artan 
Millet imizin, uzun zamandan beri temin edemediği ihtiyaçlarını birden 
karş ı lamak arzusundan, ve bu yüzden türlü mamul ler in memleke te so
ku lmak istenilmesinden ileri gelmiştir. 

Bunlar arasında bilhassa, mensucat i thalâtmda, dikkate şayan bir 
artış olmuştur. Bunun da umumi ithalâtımıza nazaran nispeti, 1951 yı
lında, % 17,4 ve bu yılın altı aymda, % 13,3 tür. Bu son nispetin, sene 
nihayet ine kadar, evvelki yılların nispetlerini çok geçeceği kuvvet le tah
min olunmaktadır . 
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Görülüyor ki, bundan evvelki senelerde olduğu gibi, bu yıl da. haricî 
t icaret b i lançomuz açıktır. Yalnız arada bir fark vardır. Geçmiş senelerde 
açık verdiğimiz zaman, stoklarımız da er imiş bulunuyordu. Bu sene ise, 
ihracat maddesi olarak el imizde müh im miktarda malımız mevcuttur. Ne 
de olsa, haricî ticaret aç ıgmın tediye muvazenes ine tesir ederek, «dış iş
tira gücü» nü azaltacağı şüphesizdir. Bunda dikkat olunacak cihet, tedi
ye güç lüğünün sürekli bir mahiyet arz edip etmediğidir. Her iki hale gö
re, a lacağımız esaslı tedbirler vardır; ve bunlar malûmdur. 

Filvaki, Türkiye harici ticareti, tabiî cereyanına terkedildiği zamanlar
da, da ima açık verdiğinden, uzun senelerden beri, tediye muvazenes in i 
korumak için, birtakım suni tedbirlere ve ithalâtı k ısmak gibi mahrumi
ye t yara tan usullere baş vurmak zorunda kalınmıştır. 

Bugün vaziyet böyle değildir. Memleket imiz , çok m ü h i m bir iktisadi 
bünye değişikliği içindedir. Ş imdiye kadar verdiğim ihsai ma lûmat da, 
her istihsal şubemizde, devamlı bir gel işme mevcut o lduğunu gös termek
tedir. Ve bilhassa ş imdiye kadar ihracatımızda pek az yer tu tmuş olan 
hububat , pamuk ve madenlerimiz, dış iştira gücünde, (üç yüz mi lyon) 
dolara varacak bir fazlalık temin etmiş bulunmaktadır . (Soldan «bravo ses
leri»). 

Diğer taraftan i thalâtımızın en kabarık rakamını , istihsal ve nakil va
sıtaları olan makinelerin bedeli teşkil etmektedir. Bunlar, daha fazlasını 
elde etmek, mahsuller ile mamuller i süratle nakledebi lmek ve ileride dış 
ödeme gücünü artırmak için yapı lan avans mahiyet inde yatırımlardır, 
denilebilir. 

İthalât maddeleri arasında yüksek rakam tutan akaryakı ta gel ince; 
bugün Batman petrolleri için siparişi veri lmek üzere bulunan rafineri fa
aliyete geçtiği zaman. Doğu bölgemizin ihtiyacı karşı lanmış olacaktır. 

Hükümet in yarın için tasarladığı ve Muhte rem Meclisin de tasvibine 
mazhar olacağından emin bulunduğum, yeni bir a rama ve işletme şekli 
ile petrol ihracatçısı o lmamız ihtimali kuvvetle mevcuttur. («Bravo sesleri-, 
alkışlar). 

Mensuca t işimiz de böyledir. İptidai maddes i bol miktarda memleke
t imizde yet işmekte , sanayiine de alışılmış bulunulmaktadır . Bu sahada, 
bütün ihtiyaçlarımızı karşı lamakla beraber, ihracatçı haline gelebi lmek 
şansımız da vardır. 

Bunlardan başka, bize nazaran çok geniş iktisadi imkânlara malik 
olan bâzı büyük memleket ler in , Türkiye 'ye çok satmak, az mal a lmak 
prensiplerinin de devamlı o lamıyacağı tabiîdir. (Bravo sesleri) 

Karşılıklı iktisadi tesanüt namına, bizzat kendilerinin tedbir almala
rını beklemek hakkımızdır. (Alkışlar) 
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Aziz Arkadaşlar, 

Evvelce dâhil o lduğumuz Avrupalı lararası İktisadi İşbirliği İdaresinin 
gayeler ine göre. dış ticaret polit ikamızı yürütmekte devam edeceğimiz ta
biîdir. 

Samimiyet le tatbik ettiğimiz l iberasyon esasından ayr ı lmamız, m e m 
leketi, muhtaç olduğu maddelerden mahrum edecek bir tahdit politika
sın m zebunu olmamız, varit değildir. (Soldan «bravo sesleri», alkışlar) Mese le 
bütün şümitl iyle ele alınmıştır. Bu müşkülü de y e n m e k yolundayız . (Doğ
ru doğru sesleri) 

Sayın Arkadaşlar. 

Malî politikanın, memlekete faydalı olabilmesi için istikrar içinde ve 
fakat dinamik bir zihniyetle günün icaplarına uymasını sağlamak lâzım-
gelir. 

Böyle bir sistemle çalışıldığı takdirde, umumi servet kaynakları hare
kete getiri lmiş, millî ve ferdî mesai artırılmış, ve bunların hâsı lasından 
Haz ine de hissesini almış olur. 

Devlet bütçeleri, bu esasa göre tanzim edilerek, yurdun her sahasın

da duyulan ihtiyaçların tatmini hedefine tevcih olunmuştur. 

Memleke t ekonomisine, geniş ölçüde tesir eden yatır ımların, memle
ketin malî kudretini zaıfa uğratmadan ve gelecek yıl ların h izmet yolları
nı kapamadan yapılması , temin edilmiştir. 

İçinde bulunduğumuz malî tatbik yılında, bütçe varidatının büyük 
artışlar kaydetmekte olduğu görülerek, yıl sonu beklenmeden, yol . su, 
sağlık ve eğit im gibi «ana" dâvalarımız için (seksen mi lyon) liralık yeni bir 
ek ödenek kanunu kabul ettiğinizi hatırlarsınız. Verilen bu ek ödenek, 
Eylül sonuna kadar yapılan tahsilat fazlasiyle karşı landıktan başka, ay
rıca (yedi mi lyon) liralık bir artış farkı da elde edilmiştir. (Soldan -bravo ses
leri», alkışlar). 

Az evvel söylediğim isabetli kararınızla, 1952 yılı bütçelerinin yat ı r ım 
tahsisatı yekûnu , (bes yüz y i rmi dört milyon) lira gibi. eskilere nispetle 
büyük bir miktara baliğ olmuştur. 

Bu hamleler le yıldan yıla. millî gelirde hâsıl olan ehemmiyet l i artışlar, 
bütçelerimizin membalar ın ı mütemadiyen genişletmekte ve binnetice bi
ze, gelir kaynaklarımızı zorlamaya ve ihtiyaçlarımızı k ı smaya g i tmeden, 
hakiki bütçe muvazenesine sevketmektedir . (Soldan «bravo sesleri»). 

Bir ay sonra huzurunuza sunulacak olan 1953 bütçesinin bu görüşe 
göre, hazır lanacağını söyliyebilirim. 

7261 



Tl RK PARLAMENTO TARİHİ 

Aziz Arkadaşlarını . 

Mal î sahadaki, ça l ışmalardan bahsederken, üzerinde önemle durmak 
istediğimiz hususlardan biri de, Devlet borçları konusudur. 

İktisadi maksatlar dışında. Merkez Bankasından istikraz yap ı lmama
sı yo lundaki karara, tanı sadakatle riayet olunmaktadır . Evvelce , Hazine 
ihtiyaçları için dokuz ay vadeli bonolarla a lman paralar t amamen öden
miştir. (Bravo sesleri), iktisadi Devlet Teşekküller i ile mülhak bütçeli ida
relerin, kısa vadeli borçlarla f inansmanı şekline son verilmiştir. Maz iden 
devral ınmış olanların da miktarları azaltüarak konsol ide edilmeleri , ka
rar altına alınmıştır. (Bravo sesleri). 

Bu çalışmaların, mali itibarımız üzerindeki müspet tesiri, geçen Şu
bat ayında yapılan iç istikrazda görülmüştür. Türkiye 'nin yüz yıla varan 
istikraz tarihinde görülmemiş bir tarzda, mutedi l faizle başabaş yap ı lmak 
istenen bu istikrazın tamamı, satış müddet inin hi tamından çok önce, 
halk tarafından kapatılmıştır. (Soldan alkışlar). 

Geçen senelerdeki maruzat ım arasında, para poli t ikamıza da yer ver
miş t im. Bu defa da, aynı mevzu üzerinde kısaca durmakta fayda görüyo
rum : 

Bildiğiniz gibi, para değer inde en büyük mesnet , vatandaşlar ın millî 
paraya karşı besledikleri emniyet ve itimattır. 

Bu emniye t ve itimadın sarsı lmadan devamı da, tedavüldeki para 
hacmmın ticari ve iktisadi ihtiyaçlara uygun olmasına ve bu ihtiyaçların 
miktar ve hududunu organik bir şekilde, yakından takip e tmesine bağlı
dır. 

Para emisyonu, bu söylediğim klâsik esasa istinaden yapı ldığına gö
re, tedavüldeki para miktarının, zaman zaman çoğalması veya azalması , 
fazla bir mâna ifade etmez. Meselenin ruhu, para miktarının, iş hacmi ile 
mütenas ip olmasındadır. (Bravo sesleri). 

1952 senesi, emisyon bakımından, sağ lam bir malî poli t ikanın tatbik 
yılı olmuştur. 

İktisadi fonksiyonu Heyetinizce ma lûm olan kredi hacmi, yurdumuz
da normal olarak gelişine yolundadır . Bankalardaki mevdua t miktarı , 
her gün biraz daha artmaktadır. 

1951 Haziran sonunda, u m u m i mevduat yekûnu, (bir milyar üç yüz 
y i rmi iki mi lyon) lira iken. 1952 Haziran sonunda, (bir milyar yedi yüz on 
mi lyon) liraya yükselmiştir . 

Bankalar ımızca acılan kredi hacminin da, 1951 de, (bir milyar sekiz 
yüz doksan sekiz mi lyon) lira olmasına mukabil , 1952 de, (sekiz yüz otuz 
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dört mi lyon) lira fazlasivie (iki milyar yedi yüz kırk beş mi lyon) liraya ba
liğ o lduğu görülmüştür. 

M ü h i m ve sosyal bir dâva olan, mesken meselesinin halli yo lundaki 
gayret ler devam etmektedir. «Emlâk Kredi» Bankası , son bir buçuk yıl 
iç inde , müşter i le r ine , inşaat için (doksan yed i m i l y o n ) lira tahsis et
miştir. 

Bundan başka, 1952 Haziran ayı sonuna kadar, «yapı tasarruf siste
mi» dâhil inde, alâkalılarla akdolunan mukaveleler in tutarı da. (on üç mil
y o n ) lirayı bulmuştur ki. kısa bir mazisi olan bu faydalı s is temin. - diğer 
ileri memleket lerde olduğu gibi - bizde de büyük gel işmelere namzet ol
duğu görülmektedir . 

Bundan başka, yapı kredi kooperatifleri de, vatandaşlar ın rağbetine 
mazhar olmaktadır. 

M u ht e re m Mil letve killeri; 

Mecl is inizde bulunan malî kanun tasarılarına ilâveten, bu sene. « M u 
amele Vergisi» Kanununun tadiline ait yeni bir tasarı, tetkikınıza arz 
olunmuştur . Muamele Vergisinin, genç sanayiimiz üzerindeki menfi tesi
rinin, devamlı şikâyetlere yol açtığı malûmdur. («Doğru» sesleri). 

Diğer taraftan, bu verginin Hazineye, her sene, (üç yüz y i rmi iki mil
y o n ) lira gibi mühim bir varidat temin ettiği de bilinmektedir. Bu itibar
la, arz ettiği ehemmiyet aşikâr olan bu mevzuu, kanun tasarısının mü
zakeresinde, en iyi neticeye bağlıyacağınız muhakkaktır . 

Bana verilen malûmata göre. tasarının hazır lanmasında ilim adamla
rı ile ticaret ve sanayi odaları mümessi l ler inin de mütalâları a l ınmış bu
lun uyor. 

Muhte rem Milletvekilleri, 

Ulaşt ı rma işlerimiz hakkında izahata başlarken, evvelce müh im mik
tarda açık verdiklerini söylediğim, «Devlet Denizyollar ı», «Devlet Demir
yol lar ı» , «Devlet Havayollar ı» ve «Posta, Telgraf ve Telefon» idarelerinin, 
a lman tedbirlerle zarardan kurtulduklarını, memnunluk la tebarüz ettir
mek isterim. («Bravo sesleri-, alkışlar). 

Ulaşt ı rma Bakanlığı çalışmalarını, şu üç esasa istinat e t t i rmektedir : 

1. Teşkilât, idare ve çalışma metotlarını rasyonalize e tmek: 

2 . M ü h i m miktarda bulunan eski ve yıpranmış ma lzeme ve teçhizatı 
süratle yeni lemek; 

3. İş letme vasıtalarını ihtiyaç seviyesine ulaşt ırmak. 

Bunlar temin olunduğu zaman, ulaşt ırma hizmetlerinin, millî savun
ma ve millî ekonomideki müspet tesiri, fazlasivie görülmüş olacaktır. 
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Ulaşt ı rma işletmeleri teşkilâtı, iktisadi karakterlerine uygun şekilde 
değiştiri lmektedir. Denizyolları İdaresi «Denizci l ik Bankası» haline geldik
ten sonra, Posta. Telgraf ve Telefon İdaresiyle Devlet Demiryol lar ının. 
Devlet İktisadi Teşekkülleri arasına alınmaları kararlaştırılmıştır. Buna 
ait kanun tasarısı. Yüksek Meclise takdim olunmuştur. 

Muhte rem Arkadaşlar, 

Demiryol lar ımızm yolcu nakliyatı, tren seferleri 1950 yıl ına nispetle. 
1951 ve 1952 yıl larımla yüzde yetmiş yedi - % 77 - artmıştır. 

Y ü k nakliyatında ela bir i lerleme mevcuttur. Î 9 5 2 yıl ının ilk altı ayın
da, evvelki yılın aynı devresine nispetle, (kırk üç bin) vagon fazla tahmi-
lât olmuştur. 

Memleke t imizde inşasına başlanan ve dışarıya sipariş edilen vagonla
rın da hizmete girmesiyle nakliyat kapasitesi daha büyük ölçüde artmış 
olacakür. 

1950 yılı İşletme gelirleri (yüz altmış dokuz mi lyon) lira, 1951 gelirle
ri, geçen sene varidatından (on sekiz mi lyon) lira fazlasiyle (yüz seksen 
yedi mi lyon) liraya baliğ olmuştu. 1952 sonunda bu rakamın (iki yüz 
otuz mi lyona) yükseleceği anlaşılmaktadır. 

Bu sebeple, 1952 yılı bütçesi aç ığmı kapamak için veri len bono ihra
cı sa lâhiyet inin kul lanı lmasına lüzum görülmemişt i r . («Bravo sesleri» al
kışlar). 

Gelirlerin yükselmesi karşısında, 1950 ve 1951 giderlerine nazaran 
iş letme masraflarından, bu yıl, (on mi lyon) lirayı mütecaviz bir tasarruf 
temin olunacaktır. B u yolda tedbir alınmıştır. 

Posta. Telgraf ve Telefon İdaresine gelince : 

Bu iş letmenin yeniden teşkilâtlandırılması, çal ışma metodlarmın ras-
yonal ize edilmesi , malzeme ve tesislerinin yeni lenmesi ve çoğal t ı lması 
için, verimli mesai devam etmektedir. 

1951, 1952 yıllarında idarenin malî durumunda salâh eseri görül
mekle beraber, mühim trafik artışları olmuştur. Gelir lerde, ücret lerdeki 
bâzı tenzilâta rağmen, dikkate değer bir artış sağlanmıştır. 

Kesin hesaplara göre, 1950 yılının umumi geliri, (kırk altı mi lyon beş 
yüz otuz dört bin yüz seksen beş) lira iken, 1952 yıl ında gelir miktarının 
(altmış beş milyon) lirayı bulacağı tahmin olunmaktadır . 

«Denizci l ik Bankası», kabul buyurduğunuz kanun hükümler ine göre. 
bir anon im şirket halinde, her hangi bir armatör gibi, her türlü rekabet 
şartlarına tâbi olarak çal ışmaya başlamıştır. 

«Denizci l ik Bankası» nın muhtel i f sahalarda, 1951 Mart ı ile 1952 Şu
batına kadar faaliyet durumu şu şekilde hulâsa edilebilir : 
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İstanbul Limanında açık ve kapalı ambar lama sahaları bir yıl evvelki
ne nazaran (yüzde elli) nispetinde artırılmıştır. 

Deniz hatlarında, bilhassa Karadeniz hattında, ihtiyacı daha iyi bir 
şekilde karşı lamak için tedbirler alınmaktadır. Bu arada, yük ve hayvan 
nakliyatının ıslahı da derpiş edilmektedir. Sipariş o lunan (yirmi üç) kü
çük vası tadan (altı) sı servise girmiştir. İki araba vapuru ile (dört) ufak 
yolcu gemisinin Banka tersanelerinde inşasına başlanmıştır. Evvelce si
pariş olunan (üç) aded büyük tip ve modern şehir hattı yolcu gemisi de. 
bu devrede hizmete girecektir. 

«Denizci l ik Bankası» iktisadi teşekküllerimizde yeni bir zihniyet ve 
sis temin alemdarlığını yapmaktadır . Bu itibarla. Bankanın idaresinde va
zife alanların mesuliyetleri de ağu'dır. Tatbik edecekleri ileri s is temin mu
zaffer o lması için kendilerine başarılar dilerim. 

Sayın Arkadaşlar ım, 

İş hayatımızın tanzimi, İşçi - işveren münasebet ler inin memleket 
menfaatlerine uygun şekilde inkişafı, işçilerimizin hayat seviyelerinin 
yüksel t i lmesi , çalışma, sağlık ve emniyet şartlarının iyileştirilmesi yolun
daki gayret ler imiz devam etmektedir. 

İçinde bulunduğumuz yılın başlarında, İş Kanunumuz , ihtiyarlık si
gortasından faydalanacak işçilerimizin, müktesep haklan mahiyet inde 
o lan k ıdem tazminat lar ını da teminat altına a lacak şeki lde tadil edi l
miştir. 

Ayn ı kanunun hükümleri , (dört) işçi çalıştıran küçük iş yer ler ine ka
dar teşmil olunmuştur. 

Basın meslekinde çalışan fikir işçilerinin çalışma şartlarını, işverenle 
münasebet ler ini düzenl iyen kanun, bu zümrenin sosyal s igortalarımız
dan faydalanmalarını da sağlamış, böylece her iki kanunun kabulü do
layısiyle, Sosyal Sigorta kanunlarunızm tatbik v e şümul sahaları , 1952 
yıl ında, büyük mikyasta genişlemiş ve bu sigortalardan faydalanacak iş
çi sayısı ar tmış bulunmaktadır . 

Bu yıl içinde İhtiyarlık Sigortasiyle, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkla
rı Sigortası kanunlarında yapılmış bulunan değişiklikler, bu sosyal sigor
talarımızı, işçiler lehine, daha verimli ve faydalı hale getirmiştir. 

Bu hayırlı neticeyi sağlıyan çalışmalar meyanında, tatbikatına 1951 
yı l ında ve işçilerimizin en kesif bulunduğu, İstanbul, Edirne, Kırklareli , 
Tekirdağ, Kocaeli ve Bolu "da başlanmış bulunan Hastalık Sigortası da. 
1952 yılı içinde, İzmir. Manisa, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa illerine teş
mil edilmiştir. 
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Sosyal sigortalarımızın tatbik saha la rmm genişlet i lmesi neticesinde, 
bu sigortaların himayesi a l tmda bulunan işçilerimizle, bunların hak sa
hibi aile fertleri için. I 952 y i lmin ilk altı ayı zarfında sarfolunan ödene
ğin hacmi da, bir yıl önceki altı aya nazaran, (Yüzde kırk dokuz) nispe
t inde ve (İki milyon yüz yetmiş dokuz bin sekiz yüz on sekiz) liralık bir 
artışla (Altı milyon altı yüz on üç bin yüz altmış altı) liraya yükselmişt ir . 

Memleke t imizde iş gücünü değer lendi rmek üzere, bir â m m e müesse
sesi olarak çalışmakta bulunan İş ve İşçi Bulma Kurumunun bir Amer i 
kalı mütehass ıs yard imiyle ve yeni baştan kurulurcasına teşkilât lanma
sına girişilmiştir. 

M u a y y e n mevsimlerde, k ısmen endüstri , daha çok tarun sahalarımız
da iş a ramaya gelen işçilerin, içtimai sefalete düşmekten kurtarı lmaları 
maksadiyle , ş imdiye kadar. İstanbul, Samsun ve Seyhan 'da tesis edi lmiş 
bulunan İşçi Barındırma yurtlarına ilâveten, Eskişehir. Denizl i ve Diyar
bakır 'da birer Barındırma Yurdu vücuda getirilmiştir. 

Geçen yıl , (sekiz) i l e münhasır iken, 1952 de (on dört) i l e teşmil edi
len İş mahkemeler i , işçilerle işverenler a rasmdaki ihtilâfların hal merci i 
olarak, faaliyetlerine devam etmektedirler. 

İl Hakem kurullarında intaç olunamıyan, toplulukla iş uyuşmazlıkla
rının son hal mercii olan Yüksek Hakem Kurulunun mesaisi , işçilerle iş
verenler in karşılıklı münasebet ler inin n izamlanmasında müessir o lmak
tadır. Bu kurulca a lman kararlar neticesinde (On bin yüz seksen iki) iş
çi, (Yüzde y i rmi beş) % 25 - ile (Yüzde elli) % 50 nispetinde ücret zam
mı görmüş veya ücretsiz yemek yard ımından faydalanmıştır. 

Hafta tatili ve genel tatil günlerinde ücret ödenmesine dair olup, için
de bu lunduğumuz yılın başlarında ta tbikma geçilen ve işçilerimizin ha
ya t seviyelerinin yükselt i lmesi yolundaki adımlar ımızdan birini teşkil 
eden kanun, faydalı neticeler vermektedir . 

Arkadaşlar , 

İçişleri Bakanlığının nezaret ve mesuliyeti altında bulunan İller Ban
kası, ilk iş olarak maksat ve gayesine göre, çalışabilecek surette takviye 
edilmiştir. 

Bankanın, belediye, özel idare ve köylerin harita ve imar plânlarmı 
tanzim, fennî ve sıhhi tesisleriyle elektrik ve suya kavuşmalar ını temin 
için 1950 yıl ından, 1952 senesinin Eylül ayı sonuna kadar geçen müd
det zarfında, tahsis ettiği para yekûnu (yüz on dört mi lyon) lirayı bul
muştur. 

Yine banka, 1950 senesinden sonra, içme suları, elektrik, proje, te
sisler ve bi lhassa büyük hidro-elektrik santralleri , inşası üzer inde çalı-
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şarak (yüz y i rmi dört mi lyon) liraya varan (bin yüz on yed i ) iş ihale et
miştir. 

İdare âmirlerinin vazifelerinin kolaylaştırı lması, her çeşit â m m e hiz
metleri üzerindeki nüfuz ve murakabeler inin daha ver imli bir hale geti
rilmesi, elde yeter miktarda motorlu nakil ve seri muhabere vasıtalarının 
bulunmasına bağlı görülmüş, bunların tedarikine ö n e m verilmiştir. 

Asayiş bahsine gelince : Bunun hiçbir suretle bozulmasına müsama
ha edi lemez. (Soldan «bravo sesleri»). Esasen bugün memleket imiz in hiçbir 
yer inde böyle bir istidat yoktur. (Soldan «bravo sesleri» şiddetli alkışlar). 

Geçen seneki mâruzât ım arasında işaret ett iğim kanunlardan. «Gay
r imenkul inallara karsı vuku bulacak tecavüzleri önl iyecek Kanun» tasa
rısı kabul buyuru lmuş ve bugün faydalı bir kanun olarak yürür lüğe gir
miştir. 

Halen, bu bakanlıkla ilgili ve Yüksek Meclis inizde tetkik edi lmekte 
olan kanunlardan Köy, Belediye, Özel İdareler Kanunu, «Bina Yapımın ı 
Teşvik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Kanun» tasarıları bir an ev
vel , kanun halini aldıkları zaman, idare hayat ımızda yeni ve feyizli bir in
kişaf başlamış olacaktır. 

Sayın Milletvekilleri . 

Yurdun savunmasında, Birleşmiş Milletler camiası içinde ve Kuzey 
Atlantik blokunu teşkil eden hür milletler safında, kendisine düşen vazi
feyi ifaya ehliyetli, her gün millî gurur ve iftiharımızı tazeliyen Ordumu
zun, modern teşkilât ve imkânlara sahip olması hususunda sarfedilen 
gayret lere, bu yıl da. büyük bir ehemmiyet le devam edilmiştir. («Bravo ses
leri» alkışlar) 

Geçen devrede önemine işaret ettiğim, askerî eğit im ve öğre t im siste
mimiz , devamlı bir gel işme halindedir. 

Bütün subaylarımızın gerekli kurslardan geçiri lmeleri yo lunda aldığı
mız tedbirler feyizli neticelerini vermektedir . Ordunun, artan ihtiyaçları
nı karşı l ıyacak şekilde yedek subay ve astsubay yetişt ir i lmesi için çalış
malara devam edilmektedir. 

Bu yıl içinde, mevcutlara ilâveten (iki) «Astsubay Hazır lama Okulu» ile 

bir «Deniz Eğitim Merkez i» tesis olunarak faaliyete geçirilmiştir. 

Okullarda, kurslarda ve eğit im merkezler indeki çal ışmalarda, Kore 
savaşının, modern harb tekniği bakımından verdiği net icelerden, ve bu 
savaşa katılmış personelin tecrübe ve bilgilerinden istifade edi lmekte ve 
tedrisatın tatbiki bir tarzda yapı lmasına bilhassa önem veri lmektedir . 

7 2 6 7 



TÜRK PARLA\ ' IENTO TARİHİ 

Motör leşmekte bulunan Ordumuzda , bakım ve tamir işlerini modern 
bir şekilde karşı lamak üzere, yeniden kurulan «Bak ım tamirhaneler i» 
yurdun muhtel i f bölgelerinde faaliyet halindedirler. İhtiyacı t a m a m e n 
karşı l ıyacak yeni tamirhanelerin kurulmasına dikkat edilmektedir . 

Asker a lma ve terhis işlerinde, va tandaş larm medeni şekilde şevkleri
nin temini kabul edilmiştir. Uzun yaya yolculuklar, artık tarihe intikal et
miş bulunuyor. (Bravo sesleri). 

Geçen sene takdim edileceğini söylediğim «Ordu Terfi K a n u n u » tasa
rısı, adalet esaslarına şahsi ve ahlâki kıymetlere değer verecek şekilde 
hazırlanarak, Yüksek Meclisinize sunulmuştur. 

Bundan başka, Ordu mensuplar ının çalışmalarını teşvik ve kahra
manl ık gösterenleri taltif maksadiyle hazır lanmış olan «Tal t i f K a n u n u » ta
sarısı da, Yüksek Meclisinize takdim edilmiştir. 

Halen meriyette olan »Askerî Yasak Bölgeler K a n u n u » nun, iktisadi 
inkişafa mâni olduğu ve halkı lüzumsuz tazyiklere mâruz bıraktığı anla
şılmıştır. Asker î yasak bölgeler meselesinin, günün şartları gözönünde 
tutularak halledilmesi maksadiyle hazır lanmış olan yeni kanun tasarısı 
da, Yüksek Meclisinizin tetkikına arz edilmiş bulunmaktadır . («Bravo ses
leri» alkışlar). 

Ordu ihtiyaçları için yapı lan cebri kamulaş t ı rma işlerinden vatandaş
ların mağdur oldukları görülmüştür. Bundan böyle, bu gibi kamulaştır
ma işlerinin, mal sahiplerinin rızası a l ınmak ve mallarının değeri veril
m e k suretiyle yapılması kararlaştırılmıştır. («Bravo sesleri», alkışlar) 

Ordu yapı işlerinin de. bir esasa bağlanması , ve ordunun modern bir 
şekilde iskânını temin maksadiyle daimî ve muvakka t garnizonlar kurul
ması; bunun için de. bugün ordunun ihtiyacına cevap ve rmiyen binala¬ 
rın, Hazine hesabına satışa çıkarılarak elde edilecek paranın Milli Savun
ma Bakanl ığına tahsisiyle günün icaplarma göre. yeni inşaat işlerinin 
plânlaştırı lması; zaruri ve faydalı görülmektedir . Millî S a v u n m a Bakanlı
ğınca, bu yo lda bir kanun tasarısı hazırlanmaktadır . 

Sayın Milletvekilleri Arkadaşlar ım, 

S a m i m î emelimiz, sulhun devamını sağ lamak suretiyle muzaffer ol
maktır. Buna rağmen, birgün, aziz varl ığımızı müdafaa e tmek mecburi
ye t inde kalırsak, ordumuzun, kendisine tevdi edeceğimiz vazifeyi , mo
dern teşkilâtı, yüksek eğitimi, yeni silâhları ve bütün bunların üstünde 
sarsı lmaz mâneviyatiyle ifaya hazır ve mil let imizin güvenine lâyık oldu
ğunu, huzurunuzda ifade e tmekle sonsuz bahtiyarlık duymaktay ım. 
(«Bravo sesleri», şiddetli ve sürekli alkışlar). 
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Sayın Milletvekilleri . 

Ş imdi de milletlerarası durum ile dış siyaset sahasındaki faaliyetleri
mize temas edeceğim. 

Milletlerarası durum, umumi hatları itibariyle, yüksek Meclis in geçen 
devresi başlangıcında tarif et t iğimden farklı değildir : Harb heyulasının 
zihinlerden si l inmesine bir türlü imkân vermiyen endişeli vaziyet , tasfiye 
olunamamışt ı r . Soğuk harb devresi devam etmektedir. 

Hür milletler arasındaki tesanüdün, ve silâh kuvvet iyle hür milletle
re t ahakküm etmenin mümkün olup olmıyacağına bir milyar teşkil eden 
Kore 'deki harb sürüp gitmektedir. Bu harbe nihayet ve rmek için, çok 
uzun zamandan beri yapı lmakta olan mütareke müzakereleri , mütearr ız-
ların takip ettikleri oyalama ve engeller ç ıkarma tabiyesi yüzünden bir 
türlü neticeye erememektedir . 

Bir leşmiş Milletler Si lâhsızlanma Komitesinde, s i lâhsızlanmayı ve si
lâhların kontrolünü temin için, anlaşma esaslarının tesbiti maksadiyle 
yapı lan gayretler, hâlâ semere vermemişt ir . 

Bu du rum karşısında ümit ve cesareti kaybetmek veya. bir nevi te
vekküle kapılarak bir köşeye çeki lmek, böyle bir halete sürüklenebilecek
ler için, intihardan başka bir şey değildir. (Bravo sesleri). 

Biz. müşkülât ve Tehlikeler karşısında uyanık durmak, metin o lmak 
ve tam bir millî birlik halinde, imkânlarımızın âzami müsaades i nispetin
de, hazırlıklı bulunmak kararındayız. («Bravo sesleri», alkışlar). 

Bu kararımızın icabettirdiği fedakârlıkların ölçüsünü, vermiş o lmak 
için, İldnci Dünya Harbinden sonra başka milletlerin tam bir sulh bütçe
si tatbik ettikleri yıllar zarfında dahi bütçemizin çok müh im bir kısmını , 
tereddüt etmeksizin, askerî masraflara hasrettiğimizi hatırlatmak kâfi ge
lir kanaat indeyim. Bugün, mesuliyetlerini ve vazifelerini müdrik hür dev
letlerin, karşısında bulunduklar ı en mühim mesele, hür dünyayı tehdit 
eden büyük taarruz tehlikesine karşı koyabi lmek için, lâzım gelen aske
rî kuvvet i iktisap etmenin icabettirdiği büyük malî fedakârlıkların, mem
leketin refah ve inkişafını bal ta lamamak şartiyle, nasıl âzami dereceye çı
karabileceği meselesidir. Biz, bu hususta, numune olacak şekilde feda
kârlıklarımızı âzami dereceye çıkarmış bulunmaktayız . Bu yolda sebat 
etmeyi , se lâmet imiz ve hur dünyanın selâmeti için, bir mukaddes vazife 
telâkki ediyoruz. (Alkışlar). 

Dış s iyaset imizde, müşterek emniyet sistemine kuvvetle bağlı bulun
maktayız . Bu sistemin en mütekâmil numunesi olan Atlantik Andlaşma-
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sı Teşkilât ının, geçen Şubattan beri âzası bulunuyoruz. Geçen sene bu 
vakit, bu kürsüden Yüksek Meclise hitap ederken. Ot tawa 'da toplanan 
Atlantik Andlaşmas ı Konseyinin, bizim v e Yunanis tan ' ın And laşmaya il
t ihaka davet imizi kararlaştırdığını sizlere tebşir eylemişt im. Bugün , Hü
kümet in uzun, sabırlı, ve çetin mesaisi neticesi olarak, Türkiye Atlantik 
Pakt ına âza olmuş, Atlantik Teşkilâtı Müttefik Kuvvet ler Avrupa Yüksek 
Komutanl ığ ına bağlanmış, ve bu mekanizmanın tatbikatından olarak, İz
mir 'de Atlantik Paktı Güney Doğu Karargâhı kurulmuş bulunmaktadır . 
(Alkışlar). 

Atlantik Paktı Savunma gücünün, Federal Almanya 'n ın da işbirliği ile 
yen iden ar tması arifesinde bulunuyoruz. Filhakika, bildiğiniz gibi, aynı 
zamanda Atlantik Andlaşması Teşkilât ı âzası bulunan beş Avrupa Devle
ti (Fransa, İtalya, Belçika. Hollanda, Lüksemburg ) Federal Almanya 'n ın 
da iltihakı ile «Avrupa Müdafaa Birliği» adı alt ında bir müdafaa Andlaş -
masını imzalamış bulunuyorlar. 

Bu Andlaşmanın bir maddesi , Atlantik Paktı âzası olup da Avrupa 
Müdafaa Birliği Andlaşmasına dâhil bu lunmıyan devletlere, kendilerine 
yapı lacak tecavüzlere karşı, her türlü işbirliğini vadetmektedir . Diğer ta
raftan, Avrupa Müdalaa Birliği Andlaşmasına dâhil bu lunmıyan Atlantik 
Andlaşmas ı Teşkilâtı devletleri de, bu birlik devletlerine, ayrı bir proto
kolle, aynı teminatı vermişlerdir ki, Türkiye de bu protokolü imzalamış 
bulunmaktadır . Bu karşılıklı metinler yolu ile Federal A l m a n y a Atlantik 
Andlaşmas ı Teşkilâtı devletlerine, Atlantik Andlaşmas ı Teşkilâtı devlet le
ri de Federal Almanya 'ya Atlantik Andlaşmas ı Teşkilâtı devlet lerinin bir
birlerine verdikleri teminatın aynı olan bir teminat vermektedir ler . Bah
set t iğim metinler alâkadar devletlerin meclislerinin tasdikma arz edi lmiş 
bulunuyor. Bu tasdik muameles inin bir an evvel t amamlanmas ın ı sami
miyetle temenni ederim. 

Sayın Milletvekilleri . 

Görüyorsunuz ki. her ne kadar dünya siyasi du rumunun düze lme yo
lunu tut tuğuna dair ümit verici sözler söylemek henüz m ü m k ü n değilse 
de, hür memleketlerin kendilerini tehdit eden tehlikelere karşı gösterdik
leri basiret, âtiye, her gün. biraz daha fazla ümitle bakmak imkânlar ın ı 
vermektedir . Hür milletlerin büyük bir kısmı, bugünkü şartlar içinde, 
mevcudiyet ler i , toprak bütünlükleri ve mukaddesat lar ı ile c ihan sulhu
nun korunmas ı imkânlarını , âzami dereceye çıkarabi lmek için yegâne 
çarenin, taarruz niyetleri besliyenlere, bu niyetlerini kuvveden fiile çıkar
malar ının kâr temin etmiyeceğini anlatacak derecede kuvvetl i bu lunmak 
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o lduğuna kanaat getirmişler ve buna göre faaliyet sarfetmeye azmetmiş 
lerdir. Hür dünyanın tuttuğu bu yolda, azimle, süratle yürümesi , cihan 
sulhunun korunması bakımından yegâne ümit kaynağını teşkil ey lemek
tedir. 

Bütün temennimiz, tam istiklâl içinde tealisini ve refahını samimiyet 
le arzu ett iğimiz v e tarihî dostluk bağlariyle bağlı bu lunduğumuz Orta -
Doğu devletlerinin de. tanı müsavat şartları içinde, karşmklı ya rdmıa ve 
müşterek savunma hususunda işbirliğine katılmalarıdır. («Bravo sesleri», 
alkışlar). 

Geçen yıl, milletlerarası m ü h i m bir hâdise olarak Libya 'nın istiklâline 
kavuşmuş bulunmasını kaydetmekle bahtiyarım. (Alkışlar). Hür milletler 
camiasına katılmasını sevinçle ve hararetle se lâmladığımız bu kardeş 
millete, kendisini bekliyen parlak âtiye bir an evvel er işmesini t emenni 
eder im. (Alkışlar). 

Çok taraflı milletlerarası işbirliğinden gayrı, iki taraflı münasebet ler i

miz de inkişaf halindedir. 

Büyük dos tumuz ve müttefikimiz Birleşik Amer ika ile olan münase
betlerimizi ve Milletlerarası işlerde birbirimizle açıkça ve samimiyet le iş
birliği y a p m a k arzusiyle sarfettiğimiz müşterek mesaiyi , nev' inin en mü
kemmel bir numunesi olarak zikredebil ir im. (Sürekli ve şiddetli alkışlar) 

Yalnız Atlantik Paktı içinde değil, fakat 1939 Muahedenames iy le de 
müttefikimiz bulunan İngiltere ve Fransa ile münasebet ler imiz gayet sıkı 
ve samimîdir . («Bravo sesleri», alkışlar). 

Ekim ayının or talarmda İngiltere Hükümet in in daveti üzerine Başba-
kannnız. Dışişleri Bakanımızla birlikte Londra 'ya resmî bir ziyaret yap
mışlardır. Orada kendilerine ibzal edilen dostluk asarı ve misafirperverli
ği memnuniye t le kaydetmek isterim. (Alkışlar) 

Bu seyahat münasebet iyle İngiliz devlet adamlar iyle yapüan konuş
malarda müşahede edilen görüş birliği Türkiye - İngiltere münaseba t ı ta
rihinde büyük memnuniyet le kayda değer çok önemli bir hâdise teşkil 
eder. (Alkışlar) 

Bildiğiniz gibi, Ocak ayı zarfında dost Yunanistan ' ın Dışişleri Bakanı 

ve Başbakan Yardımcısı Ekselans Venizelos 'un memleket imiz i ziyaretini 

mütaakıp , Başbakanımız ve Dışişleri Bakanımızın Atina 'ya yaptıkları ve 

Türk - Yunan dostluk münasebet ler inde yeni ve yapıc ı bir çığır açan se

yaha t esnasında, Yunan Hükümetinin ve halkının kendiler ine karşı gös

terdikleri çok samimî dostluk tezahürlerini, hâlâ, derin bir memnuniye t -
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le hatır lamaktayız. (Alkışlar) Bu seyahat esnasmda, tarafımızdan vâki da
vet neticesi olarak. Majeste Yunan Kral ve Kraliçesinin memleke t imize 
yaptıkları ve kalbimizde unutulmaz hâtıralar bırakan ziyaretin, hem 
memleket imizde , hem Yunanistan 'da tevlidettiği büyük heyecan, mütte
fikimiz Yunanistan ' la aramızdaki dost luğun ne kadar sıkı ve faal bir saf
haya girdiğinin en güzel miyarını teşkil etmiştir. (Alkışlar) Memleket le r imiz 
arasındaki bu faal siyaset, üstünde yaşadığımız müşterek emniye t saha
sındaki sulhperver koruma siyasetimizi muvaffakiyete götürecek en emin 
vasıtadır. 

Yugos lavya ile olan münasebet ler imiz günden güne inkişaf e tmekte ve 
samimî ve faal bir dostluk mahiyetini iktisap eylemektedir . Balkanlarda 
birinci derecede mühim bir emniyet ve istikrar unsuru olan ve hürriyet 
ve istiklâlini salâbetle korumasını bilen, bu sağ lam ve sıhhatli memleket
le sıkı işbirliği yapmaya amadeyiz . («Bravo sesleri», alkışlar). 

Her fırsat düştükçe söylediğim gibi, biz, Birleşmiş Milletler Andlaşma-
sı ideallerine iman ve sadakatle merbut o lduğumuz ve hüsnüniyet sahi
bi bü tün devletlerle iyi ve faal dostluk münasebet ler i ku rmak prensibini 
gü t tüğümüz için, aynı hisleri ve niyetleri taşıyan her devlete dost luk eli
miz i uzatmış bulunuyoruz. («Bravo sesleri», alkışlar). 

Sayın Milletvekilleri . 

Biz, haklarımızdan emin ve onları korumaya azmetmiş bir milletiz. 
Başka la r ınm haklarına titizlikle riayetkar, sulh ve adalet ideallerine sa
dakat le bağlıyız. Bu bakımdan, tam mânasiyle , idealistiz. Fakat, idealle
re yapı labi lecek en büyük hizmetin, hâdisa tm inkişaflarını ve vakıalar ı 
o lduğu gibi gö rmek ve hakikat larm icabettirdiği tedbirleri tereddütsüz al
m a k olduğunu da müdrikiz. Bu bakımdan da, t am mânasiyle realistiz. 
(Bravo sesleri). 

Takip ettiğimiz açık. dürüst ve samimî siyaset, bu arz et t iğim mezhe
bimizin en bariz delilidir. Bundan dolayıdır ki, iftiharla söyl iyeceğim, bu
gün, sulhsever ve hüsnüniyet sahibi milletlere uzatt ığımız dostluk eli iti
matla s ıkı lmakta ve milletlerarası alanda, Türkiye, tam mânasiyle bir 
sulh ve istikrar unsuru mevkiini almış bulunmaktadır . («Bravo sesleri», al
kışlar). 

Çok Sayın Milletvekilleri Arkadaşlar ım, 

Geçmiş te olduğu g i b i . bu yıl da, değerli çalışmalarınızla asîl millet imi
zin arzu v e iradesine uygun başarılar elde edeceğimizden eminim. İşte bu 
duygu ve dilekle sözler ime son ver iyorum. (Soldan «bravo sesleri», şiddetli ve 
sürekli alkışlar). 
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(5) Tutanak Dergisi : C. 25. s.4-1 7 
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D) R E İ S İ C U M H U R U N 4 ÜNCÜ TOPLANTI YILINI AÇIŞ N U T U K L A R I (5) 

(Reis icumhur Celâl Bayar; sol tarafın sürekli ve şiddetli alkışları ve 
sağ tarafın ayakta karşı lamaları suretiyle Riyaset kürsüsüne çıktılar ve 
aşağıdaki nutuklarını okudular : 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dokuzuncu Döneminin dördüncü ve 

son toplantısını açıyorum. 

Büyük Meclisin muhte rem azalarını hürmet le se lâmlar ım : 

Aziz Mebus arkadaşlarım, 

Her şeyden evvel Yüksek Heyetinizin, Büyük Millet imizin yegâne ve 
hakiki mümessi l i sıfatiyle çok değerli hizmetler ifa etmiş bu lunduğunu, 
ve bu meyanda Türk Milletinin muasır dünya medeniyet i içinde şerefli 
mevki ini yüksel ten inkılâplarımızın da bekçisi o lduğunu, geçen devreler
de din ve vicdan hürriyetini istismar e tmek istiyenlere karşı çıkardığı ka
nunlarla teyit eylediğini, hürmet ve takdir duygular ımla ifade etmeyi , va
zife bilirim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Sevgil i arkadaşlarım. 

Bu toplantı sonunda Yüksek Meclisiniz, yerini . Onuncu Büyük Millet 
Mecl is ine devredeceğinden, bu nutkun, 4 yıllık Teşriî D e v r e n m son açış 
nutku olacaktır. Bu itibarla, nu tkumun yalnız geride bıraktığımız yıla ait 
değil , üç buçuk yılı geçen icraatımızın da manzarasını toptan ve süratli 
bir bakışla gözden geç i rmek imkânını temin etmesini, tabiî ve faydalı bu
lacağınıza eminim. Derhal söyl iyeyim ki, geride bıraktığımız yıl da. Doku
zuncu Teşriî Devrenin diğer yılları gibi, millî hayat ımız için çok verimli ol
muştur. 

Ş imdi Hükümet in muhtel if faaliyet şubelerine göre icraatımızın izahı
na geçiyorum. 

Muhte rem arkadaşlarım, 

İçine girmiş bulunduğumuz demokras i rejimi, adaletin ve â m m e ni¬ 
zamının vikayesi hususunda, bilhassa adalet c ihazımıza m ü h i m vazifeler 
tahmil etmektedir. 

Adale t c ihazımızm. inkılâp esaslarını, ve Devletin temel nizamlarını 
sarsmaya matuf hareket ve faaliyetler karşısında gösterdiği müstesna 
dikkat ve adalet duygusu, her türlü takdirin üstündedir. (Alkışlar) Bu his
siyatımı izhar ederken. Yüksek Meclisin ve Türk Milletinin düşünceler i
ne de te rcüman olduğuma kaani bulunuyorum. 
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Adale t Vekâlet i 1950 senesinde (1 079) adedden ibaret bulunan mah

keme sayısmı (1 463) e yükse l tmek suretiyle (Yüzde kırk) nispet inde ar

tırarak, adalet hizmetini vatandaşa yaklaşt ı rmış ve kabul buyurduğunuz 

kanunlar ın daha mükemmel bir şekilde tatbikini sağlamıştır . 

Vatandaşı her bakımdan adaletin ve kanunun himayesi altında tut

mak için, bütün vasıta ve imkânları temine gayret eden Hükümet in iz , bir 

yandan da cezaların tam. maksat ve gayeye uygun bir şekilde infazı me

selesi üzerinde durmuş ve üç sene gibi kısa bir müddet içinde (131) yen i 

ceza evi inşası imkânını sağlamıştır. Bu r a k a m m ehemmiyet in i tebarüz 

e t t i rmek için, 1929 senesinden 1950 yılına kadar geçen 21 sene içinde, 

ancak (86) ceza evinin yaptırı labilmiş olduğuna işaret e tmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım, 

Sosyal bünyemizde maddi ve mânevi kudretin en yüksek seviyeye çı
karı lması , vatandaş sağlığı gibi müstesna bir değerin korunması , millî 
dâvalar ımızın en önemlilerindendir. Bu sebepledir ki, fertlerin hayat ı için 
o lduğu kadar, içtimai bünyemiz için de vah im büyük birer tehlike teşkil 
eden verem, sıtma, frengi, t rahom ile mücadeleye hızla devam etmekte
yiz . Verem savaşında halen en kıymetl i unsurlardan olan B. C. G. aşısı
nın bütün yurtta tatbikma geçilmiştir. Diğer taraftan ve r em dispanserle
ri m e v c u d u n u n artırıJmasma 1953 senesinde de devam edi lmiş ve mik
tarı yeniden (17) aded ilâvesi suretiyle (39) a çıkarılmıştır. 1950 senesine 
kadar ancak (8) dispanserimiz bulunduğu nazara alınırsa yalnız bir se
nede (17) dispanser inşa edi lmesinin ne mühim bir terakki ifade ettiği 
anlaşılır. Dispanser sayısı bu şekilde artırılırken ve rem hastahanelerinin 
inşasına da aynı hızla devam edilmiştir. 1949 senesinde (1 097) yataklı 
(7) adedden ibaret bulunan verem hastahanesi mevcudu, 1953 yılı so
nunda (63) e, ve yatak adedi de (6 357) y e çıkarı lmış olacaktır. (Bravo ses
leri) 

N u m u n e ve Devlet hastahaneleri ile d o ğ u m ve çocuk baknn evleri de . 
içinde bu lunduğumuz yıl zarfında, vasıta ve imkân bakımlar ından geliş
tirilmiştir. Gerek koruyucu ve gerek iyi edici tababet cihetlerinden, hal
kımız için çok faydalı olan sağlık merkezleri inşaatuıa da süratle devam 
edilmektedir . 1950 senesine kadar ancak (16) aded sağlık merkezi inşa 
edildiği halde, son üç sene içinde (226) sağlık merkezi inşa edilmiştir. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Sıtma, frengi ve t rahom mücadeleler i ise, yeni tesisler ve teşkilâtın 

motor lu vasıtalarla talcviyesi suretiyle hızlandırı lmaktadır . 
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Arkadaşlar , 

Medeni ve iktisadi inkişafın emniyet ve ist ikran, kültür seviyesinin 
yüksel t i lmesiyle kabildir. Bu sebepledir ki, i lköğret imin kemiyet ve keyfi
ye t bakımlar ından gel işmesine büyük ehemmiye t ver i lmekte, bu uğurda 
para v e emek sarfından asla kaçınılmamaktadır . 

Dokuzuncu Büyük Millet Meclisi , bugüne kadar, memleke t imize y e 
niden (2 649) ilkokul kazandırmış bulunmaktadn. (Bravo sesleri) 1950 se
nesine kadar, ilkokulların yıllık ortalama artışı (298) iken son üç sene 
içinde (883) ü bulmuştur. (Alkışlar) Yine bu devre zarfında i lkokuHardaki 
talebe adedinde kaydedilen artış (134 000) dir. 

Orta tahsil müesseseler imizin inkişafı da memnuniye t vericidir. 1950 
yı l ında ortaöğretimin bütçesi (27) mi lyon lira iken, 1953 bütçesinde (35) 
buçuk milyon liraya yükseltilmiştir. 1950 yılına kadar (213) or taokul ve 
(36) lise açılmıştı . Buna mukabil , son üç sene içinde (125) ortaokul ve (9) 
lise açılmıştır. Bu suretle. 1923 senesinden 1950 y e kadar geçen 27 se
nelik devre zarfında, ancak, yüda vasati olarak (8) or taokul ve (bir buçuk) 
lise açüdığı halde, son üç sene içinde vasat i olarak (42) ortaokul ve (3) li
se açılmıştır. (Alkışlar) 

Hüküme t her kazada asgari bir ortaokul ve her vi lâyette de asgari bir 
lise a çmak kararını almıştır. Bunu hedef tutan programın önümüzdek i 
üç yıl içinde tamamen tahakkuk ettirilmesine çalış ırmaktadır. 

Memleket imiz in bütün faaliyet sahalarında teknik tesis ve vasıtaları
nın süratle yayı lması , teknik e leman ihtiyacımızı artırmaktadır, memle 
kette motor ve makine teknisiyenleri yet iş t i rmek üzere İzmir ve Adana 'da 
yen i makine ve motor okulları inşasına geçen yıl girişilmiş ve İzmir 'deki 
bina ikmal edilmiştir. Müessese bu yıl yeni tesisleriyle öğre t ime açıla
caktır. 

Adana Makine - Motor Okulu inşa halindedir. Eskişehir 'de de aynı 
hedeflerle çalışacak bir okulun inşası için tetkiklere girişilmiştir. 

Üniversi teler imizdeki inkişaf da maarifimizin diğer kol larmdaki inki
şafa muvaz i olarak seyretmiştir. Üniversitelerimiz bütçelerinin 1950 de 
(25) buçuk milyon liradan 1953 te (42) milyon (600) bin liraya yükselt i l
diği gözönünde bulundurulacak olursa bu mevzua Hükümet in vermiş ol
duğu büyük ehemmiye t derhal kavranmış olur. (Alkışlar) 

Yine bu cümleden olmak üzere Teknik Ünivers i temizin yüksek mü
hendis , mühendis ve teknik unsurlar yet iş t i rme imkânlar ını çok geniş 
nispette ve büyük bir süratle ar t ı rmak tedbirleri de al ınmaktadır . 
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Diğer taraftan. D o ğ u d a bir üniversitenin kurulması için yapüan ha
zırlıklar tamamlanmış : Doğu Anadolu 'yu, büyük bir medeniye t eserine 
kavuşturacak olan bu müessese tesis ve inşa safhasına girmiştir. (Bravo 
sesleri ve sürekli alkışlar) 

Bu yeni Üniversitenin Veteriner ve Güzel Sanatlar Fakülte ve Ensti
tüleri, Erzurum'da. Sosyal İlimler Fakülte v e Enstitüleri Van'da. (Bravo 
sesleri) Mühendis Koleji Diyarbakır 'da, Jeoloji, Biyoloji, Ziraat ve O r m a n 
Fakülte ve Enstitüleri. Elâzığ'da açılacaktır. (Alkışlar) Bu büyük ve yeni 
kültür müessesemize, yeni Türkiye 'nin ve inkılâpların banisi büyük şah
siyetin ismine izafetle «Atatürk Üniversi tesi» adını ve rmey i uygun bulu
rum. (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

Arkadaşlar , 

Millet lerin medenî seviyeleri bir bakıma, bediî zevklerinin üstünlüğü 
ile de ölçülür. Türk Milleti, bütün tarihi boyunca, ince zevka sahip oldu
ğunu göstermiştir . Bu tabiî ist idadımızı günün medeni iht iyaçlarma gö
re, ge l i ş t i rmek için, güzel sana t la ra e h e m m i y e t v e r m e k mecbur iye t i n 
dey iz . 

İs tanbul Opera ve Tiyatro binasının ikmali için (10) mi lyon liralık bir 
tahsisat vermişt iniz. Yeni Opera binası ikmal edil ince, Devle t tiyatroları
na katılacaktır. 

Müessesede çalışacak sanatkârların yetişt ir i lmesine başlanmıştır . 

İzmir 'de bir Müzik Okulu kurulmuştur. Bu okul ilerde bir konserva
tuar haline getirilecektir. 

Memleket imiz in her tarafında, radyo neşriyatının iyi dinlenebi lmesini 
temin maksadiyle geçen içtima devresinde kabul etmiş o lduğunuz kanun 
mucib ince faaliyete geçilmiştir. Erzurum, Adana ve İzmir 'de üç istasyo
nun tesisi kararlaştırılmış ve ihaleleri de ilân edilmiştir. 

Tarihî eserler ve arkeolojik araşt ırmalar mil let imizin insanlık tarih ve 
medeniyet ine hizmetlerinin maddi delillerini teşkil etmektedir. Mevcut 
müzeler imize son yıl içinde İstanbul ve İzmir 'de yenileri i lâve edi lmiş ve 
Topkap ı Sarayı Hazine Dairesinde bir dördüncü salon açılmıştır. 

Tarihin en eski çağlar ından it ibaren büyük medeniyet lere sahne ol
muş yu rdumuzun muhtel i f sahalarında, sistemli kazıların yapı lmasına 
d e v a m edilmektedir. 

B ü y ü k Meclisin Sayın Üyeleri , 

Bildiğiniz gibi, zirai istihsalimizin feyizli inkişafı, y u r d u m u z u n ekono
mik kalkınmasının en m ü h i m âmil ler inden biri olmuştur. Filhakika, hu-
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bubat istihsalimiz, 1950 senesindeki (7 764 000) tondan 1953 senesin
de (13 600 000) tona yükse lmek suretiyle, üç yıl içinde yüzde yüze yak ın 
bir artış kaydetmiştir. (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

Pamuk istihsalimizde de büyük bir artış kaydedi lmiş , 1949 sonunda 
(104 000) ton olan pamuk istihsali, 1952 senesinde (165 000) tona yük
selmiştir. 

Türkiye ekonomisinde mühim bir mevki işgal eden diğer bir ziraat 
mahsu lümüz olan tütün de son senelerde büyük bir gelişine gös termiş
tir. Tütünler imizin dünyaca mâruf kalitelerini daha da iyi leşt irmek mak
sadiyle teknik ve ekonomik birçok tedbirler alınmaktadır . 

A y n ı zamanda, türün ziraatine elverişli topraklar da genişlet i lmekte
dir. 1951 de (82 000) ton olan tütün istihsalinin 1953'te (120 000) tona 
yükseleceği tahmin olunuyor. 

Zirai ekonomimizde büyük önemi haiz olan smai nebatlar istihsalin
de de müh im bir artış müşahede olunmaktadır . 

Filhakika, 1950 senesinde (1 700 000) ton olan smai nebatlar istih
sali. 1952 de (2 415 000) tona yükselmiştir . 1953 rekoltesinin geçen se-
neki miktarı aşacağı kuvvetle tahmin edilmektedir. Bundan maada mem
leket imizde son yıllarda mühim ve verimli bir servet kaynağı haline gel
miş olan yaş ve kuru meyva istihsalimizin kemiyet ve keyfiyet bakımın
dan yüksel t i lmesi hususunda, âzami gayret sarfolunmaktadır . 

Ziraat imizin bütün istihsal kollarında görülen ve yüzde yüze yaklaşan 
bu mesut inkişaf ve istihsalin artmasında, makine leşme üe birlikte hal
kımızın modern ziraat bilgilerini benimseyip, tatbikata intikal et t irmesi
nin büyük tesiri olmuştur. Bu sebepledir ki, zirai öğre t im ve eğit im mü
esseselerine ve bilhassa, bunların Doğu vilâyetlerinde açı lmasına ehem
miyet vermekteyiz . Diğer taraftan, kredi kolaylıklariyle çiftçilerimize inti
kali sağlanan ve miktarı 1950 başında ancak (6 000) raddesinde iken. 
halen (40 000) adedine yaklaşan traktörlerin ve ayrıca çok m ü h i m y e 
kûnlara varan ziraat alet ve makinelerinin, zirai istihsalin ar tmasında 
m ü h i m faydası aşikârdır. 

Zirai mücadele işlerimiz, müstahsil in Devlet teşkilâtı ve mensuplar ı 
na karşı gösterdikleri itimat ile müspet ve müessir bir tarzda yürümek
tedir. 

Millî servet kaynaklarımız arasında ehemmiyet l i bir mevkii bulunan 

hayvancı l ığımız da süratle kalkınmaktadır. 1950 de (55) mi lyon baş olan 

hayvan mevcudumuz . 1953 te (62) milyon başa yükselmişt ir . Bu sahada 
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ka lk ınmanın daha da hızlanmasının ancak çiftçi ile sıkı işbirliği y a p m a k 
suretiyle mümkün olabileceği aşikârdır. Veteriner teşkilâtımız; damızl ık 
yet iş t i rmek, hayvan hastalıkları ile mücade le etmek, sergi ve yarışlar ter
t iplemek, numune ağılları kurmak, köylerde y e m l e m e ve y e m silosu ör
nekleri ve rmek , mera ve yoncalıklar vücuda get i rmek gibi faaliyetleriyle, 
halk için çalışmak prensibini daha önemle ele almıştır. 

Henüz o rman kanunu tasarısı kanuniyet kesbetmemiş o lmasına rağ
men, mevcut kanunun halk lehine gayet iyi anlayış ile tatbik edi lmiş ol
ması memnuniye te şayan neticeler vermiştir. Gayet müh im ana kanun
lardan birisi olan Orman Kanununun müzakereler inin Büyük Meclis te 
dikkat ve alâka ile cereyan etmekte olduğu yüksek malûmunuzdur . 

M ü h i m bir dâva olarak daima dikkatle takip ett iğimiz topraksız çift
çiyi topraklandırma isine de büyük bir hız verildiği malûmunuzdur . Ge
çen yı l (41 500) aileye (1 773 000) d ö n ü m toprak tevzi ve köy hükmi şa
hıslarına (4 265 000) dönüm mera tahsis olunmuştur. Büyük Meclisini
zin içinde bulunduğu devrenin başına kadar dağıtı lan toprak miktarı 
(830) bin dönümden ibaret olduğu halde son üç buçuk sene zarfında köy 
hükmi şahsiyetleriyle birlikte (6) buçuk milyon dönüm toprak dağıtümış 
bulunmaktadır . (Bravo sesleri, alkışlar) 

Bu suretle toprak tevziatı 1950 senesine kadar vasati olarak senede 
(160 000 ) dönümü tecavüz e tmezken. Hükümet imiz in bu işe verdiği bü
yük ehemmiye t sayesinde son üç buçuk sene zarfında bu tevziat senede 
iki milyon dönümü bulmuştur. Dağı t ım işleri önümüzdeki yı l larda daha 
da süratlendirilecektir. 

Toprak alan çiftçiler hususi fondan karşılanan onarma ve iş letme 
kredileriyle teçhiz edilmişler, ziraate elverişli hale getiri lmeleri gereken 
topraklar üzerinde, teşkilâtın traktör grupları faaliyete geçerek toprak sa
hiplerine yardımcı olmuşlardır . 

Diğer taraftan, memleke t kadastrosunu mümkün o lduğu kadar kısa 
bir zamanda tamamlamak Hükümet iniz in üzerinde ehemmiyet le durdu
ğu bir mevzu olmuştur. 

Son günlerde aero-fotogrametri s is teminin tatbikına başlanmıştır . Ya
pılan tecrübeler zaman ve masraftan yüzde elli nispetinde tasarruf temin 
edildiğini göstermiştir. 

Aziz arkadaşlarım. 

Şündi de. memleket imizin iktisadi kalkınmasının ana unsurlar ından 
biri olan bayındırlık islerimize geçiyorum. 
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Memleket in muhtaç bulunduğu bayındırlık işlerimizi karş ı lamak 
maksadiyle girişilen inşaat ve vücuda getirilen eserler, yurt ta bütün ikti
sadi faaliyetlerin verimini mütemadiyen ve büyük bir hızla art ırmaktadır . 

Bayındır l ık hizmetlerine Devlet bütçesinden ayrüan tahsisat. 1950'de 

(150) milyon lira iken. 1953'te ek ödeneklerle beraber (500) milyon liraya 

yaklaşacaktır . (Alkışlan 

Karayol lar ımızm inşa ve tamirinde girişilen geniş ölçüdeki çal ışmalar 

artık bütün memleket te herkesçe tamamiyle öğreni lmiş bulunmaktadır . 

Bu faaliyetlerimizin hayırlı semereler i gereği gibi idrak ed i lmeye başlan

mıştır. 

Yaz ve kış motorlu vasıtalara rahat geçit veren yolların mecmuu , bu

gün (21 300) küsur ki lometreye çıkmıştır. (Bravo sesleri). 

Yol programının en müh im kısmını teşkil eden köprü inşaatma da. 

daha geniş ölçüde devam olunmaktadır. Bu faaliyetlerin sürat ve genişli

ği hakkında bir fikir ve rmek için 1950 y e kadar 27 yı lda ancak (13 000) 

metre uzunluğunda (289) köprü yapümış olduğunu 1950'den beri de 

(37 500) küsur metre uzunlukta (732) aded büyük köprünün inşaatının 

ele a l ınmış (Sürekli alkışlar) ve bunlardan (12 200) küsur metre uzunlu

ğunda (203) adedinin tamamen bitirilmiş o lduğunu söyliyebil i r im. Geri

y e kalanın da büyük, bir kısmı bitiri lmek üzere, mütebakis inin de inşa

atı d e v a m etmektedir. 

Su işlerimizde de çok m ü h i m terakkiler kaydedildiği aşikârdır. Sula
r ımızın bir taraftan zararlarmı önlemeyi , diğer taraftan kıymet ve kudre
t inden faydalanmayı, yurdun ekonomik sosyal dâvalarının en başta ge
lenlerinden biri sayıyoruz. 

Geçmiş senelerin, dağınık ve mevzi i çalışmaları y e r m e bir taraftan 
tahsisat ve imkânlarımızı teksif e tmek ve diğer taraftan da işleri mevzi i 
ve parça parça ele almak yerine havza amenajmanlar ını bir kül halinde 
mütalâa e tmek prensibi tatbika konulmuş bulunuyor. 

Barajlar bir nehrin rejimini ıslahta, sulama ve enerji gücünden istifa

dede yapı lacak en köklü bir iştir. Bu prensibe göre, Seyhan Barajının in¬ 

şasına başlanmıştır. Bu mühim tesis (100) milyon l iradan fazlaya mal 

olacaktır. (Alkışlar) 

İlk tesis kademesi (80 000) küovathk olup büâhara (160 000) kilovat

ta tevsi edilebilecek olan Sarıyar Barajı ve hidro-elektrik santralinin in

şaatı da hızla ilerlemektedir. (Bravo sesleri) 
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Gediz vadisi üzerinde de aynı ehemmiyet te bir baraj inşası için bütün 

hazırlıklar yapılmıştır Bu barajın icabettireceği dış ödemeler için kredi 

temini mevzuunda Hükümet , Milletlerarası İmar ve Kalk ınma Bankas ı ile 

temas halindedir. 

Sarıyar, Seyhan ve Gediz üzerindeki Ada la gibi büyük tesislerden 

başka gene aynı ölçüde ve ehemmiyet te o lmak üzere Kızı l ı rmak üzerinde 

Hirfanlı, Yeşil ırmak üzerinde Almus ile Akçay üzerinde kurulacak baraj

ların hazırlıkları da çok ilerlemiş ve son safhasına getiri lmiş bulunuyor. 

(Alkışlar) Bunların inşasına başlanması da nihayet bir zaman meselesi 

olarak mütalâa edilebilir. 

Büyük su işleri yanında, mahall î faydalar sağlamakta olan küçük ve 

münferi t su işleri üzerindeki çal ışmalara da geniş ölçüde devam olun

maktadır. 1950 - 1952 de. bunlardan (87) adedi bitirilmiştir. 1953 te, bü

yüklü küçüklü (607) aded iş üzerinde çalışılmaktadır. 

Yeni mevzu olarak ele alınmış bulunan yeralt ı suları mevzuunun da 

ehemmiyet in i takdir buyurursunuz. Bu mevzu da müsai t bir safhada de

v a m etmektedir. 

K ö y içme sularına gelince; bu husustaki çal ışmalardan başarılı neti

celer elde edilmektedir. 1950 yı lma kadar köy içme sularına sarfedilen 

paranın yekûnu (1 500 000) lirayı geçmemektedir . Son üç yıl içerisinde 

ise bu mevzua ayrılan tahsisat yekûnu (46) mi lyon liraya yaklaşmakta

dır. (Bravo sesleri, ve sürekli alkışlar) 1952 yılı sonuna kadar (7 877) köyün 

içme suyu halledilmiştir. Yeniden (5 000) köyün içme suyu üzer inde ça

lışılıyor. Teşri î Devreniz sonuna kadar devam edecek olan bu çal ışmalar 

sonunda köy içme suyu mevzuunun en büyük kısmı halledilmiş olacak

tır. (Alkışlar) 

Elektrifikasyon işlerine gelince; 

Yurdumuza bol ve ucuz elektrik temini için geniş çal ışmalara girişil

miştir. Projeleri, Elektrik Etüd İdaresi tarafından hazır lanmış olan orta 

büyüklükteki hidro-elektrik santrallerinden (44 750) kilovat toplam ta

katinde (12) tanesi inşa halindedir. 1956 ya kadar, peyderpey servise gi

recek olan bu santraller Amasya , Konya, Erzurum, Osmaniye , Siird, İs

parta. Eğridir, Uşak. Maraş, Gaziantep, Burdur, Hatay, Elâzığ ve Erzin

can gibi (14) vilâyetimizin muhtel i f şehir, kasaba ve hattâ köylerine bol, 

ucuz elektrik vereceklerdir. (Alkışlar) Bunlara i lâveten bu sene (12 300) ki

lovat takat inde (4) santralin daha inşasına başlanması p rogram icabıdır. 

Bu santral lerin hepsine sarfolunacak paranm yekûnu (77) mi lyon liradır. 
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Ele al ınan büyük hidro-elektrik santralleri ise, (800) milyon liranın 

üstünde bir meblâğa mal olacak, elektriğin keşl inden bu tarafa Türki

ye 'de küçüklü büyüklü her cins istihsal vasıtalariyle temin edi lmiş ener

ji yekûnu , senede (800) milyon kilovat saat takati geçmezken , bugün ele 

a lman bu hidro-elektrik santrallerin inşaatı sonunda, yan i 1956 yılı içe

risinde, mevcuda (2) milyon kilavat saat takat ilâve edi lmiş olacaktır. 

(Bravo sesleri, alkışlar) 

K ö y elektrifikasyonu meselesi, köy yolları ve köy içme suları gibi ele 

a l ınması gerekli bir iştir. Hükümetiniz , köylerimizi hızla elektrik ışık ve 

enerjisine kavuşturmak için, tetkik ve hazırlıklara girişmiş bulunmakta

dır. (Alkışlar) 

Liman işlerimize gelince; 

L iman ve iskele inşaatında da önemli i lerlemeler kaydolunmuştur . 

Evvelce başlanmış olan Ereğli, Trabzon ve İnebolu l imanla rmdan baş

ka, İstanbul, İzmir, Samsun ve İskenderun l imanlar ında da faaliyete ge

çilmiş, Mersin limanı inşaatına başlanabilmesini m ü m k ü n kılacak ka

nun lâyihası Büyük Meclisinize arz edilmiştir. (Alkışlar) 

Elâzığ - Van demiryolu hattının Muş ist ikametinde inşaatına devam 

edilmektedir . Hat, 1954de Muş 'a varmış olacaktır. Bu senenin inşaat 

programında Şark hattımız Kars'a kadar temdidi yer almaktadır . (Alkışlar) 

Devlet bina yapımı işleri de, lüks ve israfa kaçmadan, yapı anlayışı

mıza uygun olarak yürütülmektedir . 1953 yıl ında (1 403) bina yeniden 

inşa edilmiştir. Bunlardan, (734) ü hastane, ve r em paviyonları . sıhhi te

sisler, (519) u da ilkokuldur. 

Büyük hava meydanları inşaatında da başarılı sonuçlar a lmaktayız . 

Beynelmi le l çaptaki meydanlardan Yeşi lköy Hava Alan ı bu sene işlet

meye açılmıştır. (Ankara) Esenboğa Alanı bi tmek üzeredir. Adana ve 

Trabzon alanlarının inşasına devam olunmaktadır . Yeni büyük hava 

a lanlar ımızdan Konya. Eskişehir, Diyarbakır alanlarının ihaleleri yapı l 

mıştır. Malatya, Bandırma, Batman, Merzifon ve İzmir alanlarının bütün 

hazırlıkları t amamlanıp inşalarına geçi lmek üzeredir. Bunlardan başka 

yetki kanunu Yüksek Meclisinize sunulmuş olan (45) milyon liralık bir 

programla Samsun. Van. Erzurum, Kars, İskenderun, Urfa, Gaziantep, 

Anta lya ve Ağr ı meydanlar ının inşası ele alınmıştır. (Alkışlar) Eldeki bu 

programlar la yu rdumuz havacılık sahasında kısa zamanda büyük geliş

melere mazhar olacaktır. 
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Deprem felâketme uğrayan vatandaşlar ın zararlarını hafifletmek ve 
bu felâkete uğrayan bölgelerin yeniden imarına ya rd ım e tmek hususun
da büyük bir hassasiyet gösterilmiştir. Misal olarak son Çanakkale ve 
Balıkesir depremini ele alalım; bu mınt ıkada ilk andaki âcil yardımlar
dan sonra, inşa işleri için temin olunan (12) milyon lira ile deprem ha
sarlarının hemen tamamı denilebilecek müh im kısmı tamir ettiri lmiş: ay
rıca Emlâk ve Kredi Bankasınca da inşaat kredileri açı lmak suretiyle fe
lâkete uğrayanlara yeni mesken inşası için müzahere t edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım. 

Mal î polit ikamız, günden güne ar tmakta ve çeşi t lenmekte olan ihti
yaçlar ımızla mevcut imkân ve kaynaklar ımızın âzami randunan temin 
edecek bir surette tevzini gayesine müteveccihtir . Bu müspe t polit ikanın 
neticesi olarak, Devlet varidat ve masrafları arasındaki açıkların süratle 
kapat ı lması mümkün olmuştur. 1950 bütçeler inde masraf yekûnunun 
(Yüzde on birine) baliğ olan bütçe açığı, geçen yıl bütçesinde (Yüzde altı 
buçuğa) düşürülmüştür. Bir ay sonra huzurunuza getiri lecek olan 1954 
yılı Bütçesi ise, denk bir bütçe olacaktır. (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli al
kışlar) Uzun senelerden beri beklenen «Denk bütçe» emel inin bu suretle 
gerçekleşmesi , bir taraftan iktisadi kalkınmamızı m ü m k ü n kılan gayret
lerin, diğer taraftan da gelir kaynaklar ımızı zor lamamak ve â m m e hiz
metlerini de aksa tmamak hususlarmı daima gözönünde bulunduran 
sağ lam ve sıhhatli malî polit ikamızın mesut neticesidir. Yine bu politika 
sayesinde, Devlet bütçelerinde müsmir yat ı r ımlar için her yıl daha geniş 
ö lçüde tahsisler, yapı lması da imkân dâhil ine girmektedir . 1950 yıl ı büt
çeler inde (317) milyon lira olan yat ı r ım tahsisatı, 1951 bütçelerinde 
(405) , 1952 bütçelerinde (456) ve 1953 bütçelerinde de 1950 ye nazaran 
(yüzde yüz on bir) fazlasiyle (671) mi lyon l iraya çıkarılmıştır . (Sürekli al
kışlar) 

Bütün bu yatırımların şanlı o rdumuzun takviyesi için İkinci Dünya 
Harbine rastlıyan devreler de dâhil o lmak üzere 1950 senesine kadar yıl
lık bütçelere millî müdafaa hizmetleri için v a z e d i l e n en yüksek tahsisat 
tutar ından dahi yüzde elli beş daha fazla olan bir millî müdafaa bütçesi 
ile bir arada yapıldığı gözönünde tutulursa bu uğurda Hükümet in iz in 
sarfettiği gayretlerin azameti ve bütçelerimizin vâsıl olduğu seviye hak
kında daha iyi bir fikir elde edilir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Diğer taraftan son üç seneden beri Devlet gelir lerindeki artışın, için
de bu lunduğumuz yılda da aynı hızla devam etmekte olması , çok mem
nuniyet verici bir hâdisedir. 
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U m u m i muvazenenin , 1950 yıl ında ancak (1) milyar (300) mi lyon li
raya baliğ olan varidatına mukabi l , 1953 yılı var idat ımız (2) milyar liraya 
yak laşmakta v e sene başındaki tahminler tamamiyle tahakkuk etmekte
dir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Bu münasebet le son üç yü içinde, Devlet gelirlerinde malî tarihimiz

de misl i görülmemiş bir gel işme idrak o lunduğuna da işaret e tmek yerin

de olur. 

Devlet gelirleri, 1950'ye takaddüm eden üç senelik devre zarfında an
cak (yüzde yed i ) nispetinde bir artış kaydetmiş olduğu halde, artış nispe
ti 1950'den 1953'e kadar olan devrede (yüzde el l iye) yükse lmiş bulun
maktadır. Diğer bir ifade ile, 1947 senesinde, (1) milyar (219) milyon lira 
olan Devlet gelirleri, 1950 senesinde (1) milyar (300) mi lyon liraya baliğ 
o lduğu ve bu müddet içinde ancak (81) müyon liralık bir artış sağlana
bildiği halde, 1950 senesindeki (1) milyar (300) mi lyon liralık hâsıla, 
1953 yı l ında (1) milyar (959) milyon liraya yükse lmiş ve böylece bu dev
rede (659) mi lyon liralık bir artış temin edilmiştir. (Alkışlar) 

Derhatır buyurulacağı veçhile 1950 yıkndan sonra bâzı vergi lerde in
di rmeler ve ayarlamalar yapılmıştır. Bu itibarla, bu amel iyeler in muhas-
salası da nazara alınacak olursa, gelir lerimizdeki üç yıllık hakiki artışın 
(659) mi lyon lira değil . (850) milyon liraya yaklaşt ığı görülür, şu cihete de 
işaret e tmek lâzımdır ki. on misli artışla ifadesini bulan bu süratli inki
şafı tamamiyle durgun ve hareketsiz bir halde olan ekonomimiz in sürat
le kalkınması için isabetli tedbirler al ınmış o lmasına borçluyuz. (Bravo 
sesleri) Diğer taraftan, adalet ve ver im esaslarma bağlı bir vergi polit ika -
s m m tatbik edilmesinin bu konuda da müspet tesirleri olmuştur. Gelir
lerimizin arz ettiği bu durumun, bize gelecek senelerde de, bugünküler
le mukayese edi lemiyecek kadar, büyük ve verimli bütçeler hazır lama im
kânını artık temin etmiş bulunuyor. 

Gelir vergileri manzumesi , modern mal iye nizamının temelini teşkil 

eder. Vergicilik sahasında atüacak her adım, Gelir Vergisi s is teminin ka

bil olduğu kadar, salâbet ve dikkatle tesis edilmiş o lmasına bağlıdır. Bu 

itibarla Gelir Vergisi s is temimizin t ekemmülü ve iht iyaçlarımıza en uy

gun bir hale gelebilmesi için büyük bir hassasiyetle çahşümaktadır . 

G ü m r ü k mevzuat ımızda yapüması düşünülen değişikl iğe ait kanun 

lâyihası yüksek huzurunuza gelecektir. Bu lâyiha ile, « A d v a l o r e m » sis te

mininin tatbiki ve Gümrük kıymetinin tâyininde millet lerarası met in , 

esas ittihaz olunmaktadır . 
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Devle t borçlarına gel ince; bu borçlar son yı l larda y ü k s e l m e iniş, bi

lâkis m u n t a z a m a n yapı lan itfalar ve tasfiye net ices inde bir hayl i azal

mıştır. 

Borçlar ımızda görülen bu azalma Devlet gelirlerinin seneden seneye 
gösterdiği büyük inkişaf ve memleket imiz in iktisadi kudret indeki artışla 
bir arada mütalâa edilecek olursa, daha iyi bir şekilde tebarüz edecektir . 
Nitekim 1950 yıl ında Devlet borçlarının u m u m i ve mülhak bütçelerin bir 
yıll ık gelirlerine olan nispeti (Yüzde yüz elli üç) o lduğu halde 1953 yıl ın
da bu nispet (Yüzde doksan dokuza) tenezzül etmiş bulunmaktadır . (Al
kışlar) 

Yalnız borçlarımızın miktarı azal t ı lmak ve nispeti hafifletilmekle ka
l ınmamış aynı zamanda faiz ve ihraç fiyatlarında da müsa i t neticelere 
ulaşılmıştır. 

İç istikraz tahvillerinin başabaş olarak ihracı ve faizlerinin (Yüzde 
beş) e düşürülmesi suretiyle temin edilen bu müsai t şartlar, Devlet itiba-
rındaki yükse lmenin bariz bir delili o lduğu nispette bundan sonra yapı
lacak iç borçlanmaların külfeti bak ımmdan da memnuniye t i muc ip bir 
netice sayı lmak lâzım gelir. 

Bundan başka 1950 senesine kadar geniş mikyasta tatbik edilegel-
miş bulunan bütçe ve Hazine ihtiyaçları için Merkez Bankas ından kısa 
vadel i istikraz akdi sistemine son verilmiştir. Bu şekilde t e raküm eden 
dalgalı borçlardan mühim; bir kısmı son iki sene içinde itfa edi lmiş , ba
kiyesinin de muntazam bir itfa p lânma raptı suretiyle konsol idasyonu 
hususunda Merkez Bankası Kanununun tadiline tevessül edi lmiş bulu
nulmaktadır . 

Hulâsa, Millî tasarrufların büyük kısmını hususi piyasanın ihtiyaçla
rına terketmek, âmme teşekküllerince yapı lacak borçlanmaları en ver im
li yat ı r ım ihtiyaçlarına tahsis eylemek ve müstakbel nesillerin ödeme ka
biliyetini da ima gözönünde bu lundurmak esası, â m m e ist ikrazlarında 
hassasiyetle takip ettiğimiz bir düstûr haline getirilmiştir. 

Bu arada, İkinci Dünya Harbinden kalma teslihat borçlarının, İngil

tere Hükümet i ile karşılıklı dost luk ve anlayış havası içinde yapı lan mü

zakereler neticesinde, büyük ölçüde hafifletilmesi de m ü m k ü n olmuştur. 

(Alkışlar) 

Para politikamıza gelince; son üç yı l içinde memleket imiz in sıhhatli 
bir ekonomik bünyeye kavuşmuş olması ve devamlı inkişaf hal inde bu
lunması , süratle artan istihsal ve ihracat kapasitesi, Hükümet in takip et
mekte olduğu sağlam malî politika ile müterafik olarak va tandaş larm. 
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Millî paraya karşı gösterdikleri itimat, paramızın iç ve dış değerinin ger
çek mesnedini ve teminatını teşkil etmektedir. Geçen sene de ifade etti
ğimiz gibi tedavüldeki para miktarı münhası ran ist ihsalimizin icaplarına, 
iktisadi ve ticari ihtiyaçlara göre ayarlanmakta, bunun dışında Devlet in 
cari masraf lar ım karşı lamak maksadiyle asla emisyon yoluna gidi lme
mektedir . (Bravo sesleri, alkışlar) 

Gerçek şudur ki, memleket te umumi istihsalin ve gayrisâfı Millî hâsı
lanın kaydett iği artış temposu, u m u m i emisyon miktar ındaki tezayütleri 
da ima geride bırakmaktadır. Bu sebepledir ki, emisyon miktar ında kay
dedilen artışlara rağmen, toptan eşya fiyatları endeksi bariz bir istikrar 
göstermiştir . 

Kredi polit ikamız ise iktisadi ka lkınmamız ve istihsal hayat ımızın ih

tiyaç ve icaplarına göre ayarlanmıştır. Mevduat faizlerinin düşürü lmüş 

olması banka mevduat ında her hangi bir azalma tevlit e tmemiş , bilâkis 

mevduat rakamları çok büyük bir inkişaf göstermiştir . Filhakika, 1950 

Haziran sonunda (1) milyar (119) milyon liradan ibaret bulunan mevdu

at hacmi 1953 Haziran sonunda (Yüzde yüz on yedi ) nispetinde bir artış

la (2) milyar (428) milyon liraya yükselmiştir . (Bravo sesleri) 

Türkiye Cumhur iye t Merkez Bankası reeskont haddi ile ikrazat faizi 

hadlerini düşürmek suretiyle tatbikına girişilen ucuz kredi poli t ikasının 

müspe t neticelerini, bugün daha bariz bir surette müşahede e tmekteyiz . 

Bankalar ımızın umumi ikrazat yekûnu 1950 Haziran sonunda (1) milyar 

(564) mi lyon lira iken. 1953 Haziran sonunda (Yüzde yüz y i rmi üç) nis

petinde bir tezayütle (3) milyar (488) milyon liraya yükselmişt ir . (Alkışlar) 

U m u m i ikrazat yekûnu içinde halen millî ist ihsalâtımızın en ziyade 
muhtaç bulunduğu zirai ve sınai kredilerin mevkii seneden seneye ehem
miyet kesbetmektedir . 

Aziz arkadaşlarım. 

Sizlere bir müjde tesiri yapacak olan çok hayırlı bir teşebbüsü haber 
ve rey im. Ziraat Bankamız köylümüze ev, samanlık, depo gibi tesisler için 
yüzde üç gibi çok ucuz faizli ve uzun vadeli ikrazatta bu lunmaya karar 
vermiştir . (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) İktisadi o lduğu kadar iç
timai ehemmiyet i de büyük olan bu kararmdan dolayı değerl i müessese
mize köylü vatandaşlar namına teşekkür e tmek isterim. (Alkışlar) 

Küçük sanatkâr ve esnafın kredi ihtiyacı üzerinde de durmak, halk 

için çalışan hükümetler in en esaslı vazifesidir. Bu mevzuun da iktisadi 

ehemmiye t i kadar içtimai ehemmiyet i olduğu şüphesizdir. Memleke t in 
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geniş bir tabakasını teşkil eden bu çal ışkan ve hayırlı vatandaşlar ımıza 

süratle el uzatmaya mecburuz. 

Halk Bankas ı ile halk sandıklarına bu vazife verilmiştir. Ve muvaffak 

olması için geniş ölçüde yeni imkânlar temin olunacaktır. 

Memleket imiz in iktisadi c ihazlanması o safhaya gelmiştir ki. artık ya

bancı se rmayeye ve yabancı sermaye ile birlikte teknik bilginin teşriki 

mesais ine geniş bir ihtiyaç duymaktayız . Bugünkü mevzuat ın memleke

t imizde, yabancı sermaye yatıranlarını kâfi derecede teşvik e tmediği an

laşı ldığından, bu hususta, t amamen yen i esaslara göre hazır lanan gerek

li kanun tasarısı pek yakında huzurunuza getirilecektir. (Alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım. 

1950 y ı lma kadar dünya ticaretinde küçük bir rol oynıyan ve millî ge
lirimizin (Yüzde onundan) az bir miktarını teşkil eden dış t icaretimiz bu
gün iftiharla kaydolunacak bir seviyeye yükse lmiş ve milletlerarası tica
rette m ü h i m bir mevki ihraz etmiş bulunmaktadır . 

Ni tekim dış ticaret hacmındaki artış, 1952 yı l ında 1949 yıl ına nispet
le (Yüzde iki yüz yirmi sekiz) gibi bir miktara baliğ olmuştur. Bu artışın, 
1953 yı l ında ise, (Yüzde üç y ü z ) nispetine doğru yükse lmekte o lduğunu 
memnuniye t l e müşahede ediyoruz. (Alkışlar) 

Dış t icaretimizdeki bu inkişafın en başta gelen neticesi, 1949 - 1950 
devres inde (942 110) ton olan ihracat ımızm 1952 - 1953 devres inde 
(2 376 000) tona yükselmiş olmasıdır. 1953 - 1954 devres inde ise. bu 
miktar ın (4 ,5) milyon tona baliğ olacağı tahmin olunmaktadır . (Alkışlar) 

İkinci müh im neticesi de, 1948 - 1950 yıl larında hububat ithal e tmiş 
bulunan memleket imizin 195 Eden itibaren ihracatçı du ruma geçmiş ol
ması ve 1953 yılında dünyada hububat ihraç eden memleket ler in dör
düncüsü olarak mevki almış bulunmasıdır . (Bravo sesleri, alkışlar) İçinde 
bu lunduğumuz devrede de, hububat ihracatnnız, (2 700 000) tonu bula
caktır. 

Hububa t ihracatındaki bu gel işmeye muvazi olarak 1949 y ı lma naza
ran p a m u k ihracatındaki artış (Yüzde al tmış) ve maden ihracat ındaki ar
tış ise (Yüzde yüz otuz) nispetine baliğ olmuştur. Tütün ihracatımız da 
devaml ı surette artmaktadır. 

Beldeni len mesut inkişafı arz e tmeye başlıyan ihracatımızın çehresi
nin değişmiş bulunması da, ayrıca bir memnuniye t kaynağı teşkil eder. 

Şöyle ki, bir taraftan fiyatlarımız dünya fiyatlarına int ibak e tmekte , 
mal lar ımızın kalitesi yükse lmekte ve tipleri s tandardize edilmektedir . 
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Diğer taraftan, ihracat maddeler imizin terkibi de değişmiştir . Buğday, 
pamuk, yağlı tohumlar ve madenler gibi dünya piyasalarmca da ima ara
nan mraca t emtiaları, ihracat maddeler imiz arasında birinci plâna gel
mişlerdir. 

Dış t icaretimizde kaydedilen bu inkişaf, istikbal için de çok ümit ve 
ricidir. 

Sanayi poli t ikamıza gelince; bunda esas, şahsi teşebbüsü teşvik ve 
h imaye e tmek suretiyle, hususi sermayeyi iş sahasına çıkarmaktır . M e m 
leket imizde, bu yolda, yeni ve takdire değer bir cereyan başlamıştır . Ku
ruluş halinde olan şeker ve ç imento fabrikaları, tekstil sanayii , bu iktisa
di prensibin yeni eserleridir. 

Ar tmakta devam eden şeker istihlâkini karşı lamak, çiftçüerimize yen i 
ve ver imli ziraat sahaları açmak maksadiyle mevcut (4) şeker fabrikasına 
ilâve olarak Adapazar ı . Konya, Kütahya, Amasya , Burdur, Erzurum, Er
zincan, Kayseri , Malatya ve Balıkesir 'de yeniden (10) şeker fabrikası ku
rulması kararlaştırılmıştır. (Alkışlar) Bunlardan Adapazar ı fabrikası geçen 
ay başında işletmeye açılmıştır. Temeller i atümış olan Konya , Kütahya ve 
A m a s y a fabrikaları 1954 kampanyas ına yetişt i r i lecektir . (6) şeker fab
r ikası da eks i l tmeye çıkarılmıştır . 1954 yı l ı iç inde temel ler i a t ı lmış ola
caktır. 

Şeker sanayü için takibettiğimiz politika; bir taraftan se rmaye sahibi 
vatandaşlar ın iştirakini temin, diğer taraftan esas olarak pancar müs-
tahsı l larmın birleş tikleri kooperatiflere krediler açarak, fabrikalarm ilk 
enves t ismanlarmı temin e tmek ve ilerde müstahsüın pancardan alacağı 
paradan taksit bedelini kesmek suretiyle onu aynı zamanda fabrikanın 
sahibi yapmaktır . (Bravo sesleri ve alkışlar) 

Memleket in günden güne artan ç imento ihtiyacının karşüanması için 
de y ine hususi teşebbüsle el ele vererek yurdun muhtel i f bölgelerinde y e 
ni ç imento fabrikaları kurulması cihetine gidilmiştir. 1950 senesinde 
(410 000) ton olan senelik ç imento istihsal kapasi temiz, İzmir fabrikası
nın iş le tmeye açılması, diğer fabrikalarımızın da tevsii üe 1953 sonu iti
bariyle bir milyon tonu aşacaktır. Çimento istihlâki de 1950 senesinde 
(535 000) ton raddesinde iken, mütemadiyen artmış, 1953 y ü m d a bu 
yüksel iş seyrinin (2) milyon tonu bulacağı hesap edilmiştir. 

Bu büyük artışa muvazi olarak memleket te ç imento sanayüni yeni 
baştan ele almış bulunuyoruz. Evvelâ millî bankalar ımızdan Emlâk Kre
di, Sümerbank ve İş Bankasiyle iki Millî müessesemiz; Sümerbank Çi
mento Sanayi i Müessesesi ve Ankara Çimento Limitet Şirketinin iştira-
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kiyle (50) mi lyon lira sermayel i bir Çimento Sanayi i A n o n i m Şirketi ku
rulmuştur. Şirket halen, memleket in muhte l i f bölgelerinde halkımızla iş
birliği yaparak (15) ç imento fabrikasını eksi l tmeye ç ıkarmış bulunmak
tadır. (Alkışlar) 

(15) fabrikayı takiben yeniden (5) ç imento fabrikasının daha ihalesi 
yapı lacak ve istihlâk artışını takibederek bunların adedi (38) i bulacak
tır. (Alkışlar) 

Bu teşebbüslere mahall î iştirakler yekûnu, ş imdiden (35) mi lyon lira
ya y a k m bir miktarı bulmaktadır. Ni tekim ş imdiden kurulacak bir kısım 
fabrikaların sermayeler i mahal len temin edi lerek sadece teknik husus
larla mütedavi l sermaye bakımından ya rd ım talep edilmektedir . Bu nevi 
müspet teşebbüsleri takdirle karşılarım. 

İptidai maddesi t amamen memleket imizde yet işen ve y ine memleket i 
mizde geniş istihlâk sahası bulan tekstil sanayiine gelince : 1950 yıl ında, 
hususi ve resmî sektörde (260 000) olan pamuklu mensucat iğ adedi. 
1952 yıl ı sonunda (440 000) e yükselmiştir . Bu yı l t amamlanmış , ayrıca 
faaliyete girecek fabrikalarla beraber, iğ adedi (500 000) i geçecektir. 

Yün lü mensucat sanayii de aynı suretle, mun tazam bir inkişaf seyri
ni takibetmektedir . 

Tekst i l sanayiindeki yeni tesis ve ilâvelerle istihsalin artması, a lman 
tedbirler maliyet üzerinde rasyonel tesirini göstermiştir; fiyatlarda tenzi
lât yap ı lmas ı da imkân dâhil ine girmiştir. 

A n a sanayi karakterini taşıyan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları
nın, daha mütekâmil bir duruma getiri lmesi için gayret gösteri lmektedir . 
Müessesen in ikinci Kok Fabrikası ve ikinci yüksek fırını iş letmeye açıla
rak kok ve pik istihsal kapasitesi bir misli artırılmıştır. Diğer taraftan 
haddehanenin de kapasitesini bir misli artıracak bir tevsi işine başlan
mıştır. Ayr ıca santrifüj dökme boru fabrikasının inşaat ve montajı sene 
sonunda ikmal edilerek tecrübe imalâtına başlanacaktır. 

Murgu l Bakır İşletmesince asitsülfirik imali için tesisat vücuda geti
ri lmesi ve elde edilecek asitsülfirikten de suni gübre imal e tmek üzere, 
yabanc ı sermayenin de iştirakiyle Murgul Bakır İş letmesine bağlı bir sü-
perfosfat fabrikasının İskenderun'da kurulması kararlaştırı lmış ve inşa
atına başlanmıştır. (Bravo sesleri) 

Yine zirai kalkınmamızda pek mühim rolü bulunan azotlu gübre ima
li ve bununla müterafik olarak Millî Savunmanın nitrik asit iht iyacının 
temini maksadiyle Kütahya 'da bir azot sanayii kurulması üzer inde çalı
şı lmaktadır. 
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U m u m i olarak maden istihsalâtımız devamlı bir yükse lme seyri takip 
etmektedir . Teknik ve sermaye bakımlarından olduğu kadar mevzua t y ö 
nünden de eksiklerimizi t amamlamak üzere, tasvibinize sunu lmuş bulu
nan yen i Maden Kanunu lâyihasının bir an evvel ç ıkan lmas ında faide 
vardır. 

R a m a n ve Garzan'da istihsal olunan ham petrollerin tasfiyesi için 
Batman 'da bir rafinerinin inşasına ait muamele t amamlanarak bir A m e 
rikan firmasına ihale olunmuştur. (35) milyon liraya malolacak bu tesi-
sa tm senelik istihsalinin kıymeti (27) milyon lira civarında olacak, rafine
rinin ilk mahsulleri 1955 yılında piyasaya çıkarılacaktır. (Alkışlar) M e m l e 
ket imizde petrolün bol miktarda mevcudiyet i , e ldeki delillerle anlaşıl
maktadır. Bu mühim servet kaynağının, millet imizin kalkınma ve ilerle
me hizmetine girmesi için. petrol poli t ikamıza yeni bir veçhe ve rmiş bu
lunuyoruz. Yerli, yabancı hususi se rmaye ve müteşebbisler le elbirliği 
ederek, bir an evvel netice a lmak istiyoruz. Bu maksat la dünya tecrübe
lerinden muhtel if memleket ler in mevzuat ve tatbikat şekil ler inden istifa
de ederek bu şartlara ve memleket imiz menfaatlerine uygun yen i bir Pet
rol Kanunu projesi hazır lanmak üzere bir mütehassıs celbettik. Hazır lan
makta olan petrol kanunu tasarısı yakında Yüksek Mecl ise takdim edile
cektir. Bununla beraber dünya petrol sanayiinin t anmmış (8) firmasına 
jeolojik tetkikat yapmak üzere müsaade verilmiştir. Firmalar ın mütehas
sısları 4 - 5 aydan beri. memleket imizin muhtel i f bölgeler inde çal ışmaya 
başlamışlardır. 

Aziz arkadaşlarım. 

İktisadi gel işmenin tesirleri, Ulaşt ı rma işlerimizde de kendini göster
meye başlamıştır. Umumi nakliyatın her gün eh immiyet ve kesafet pey
da ettiği yurdumuzda , demir, deniz ve hava yolu ve muhabere hizmetle
rinin memleket in iktisadi bünyesine uygun ticari bir zihniyetle idaresi 
zaruret haline gelmiştir. Büyük Meclisinizin geçen içt ima yı l ında kabul 
buyurduğu kanunlar bu bakımlardan çok faydalı olmuştur. 

Devlet Demiryolları ve posta, telgraf ve telefon idareleri yeni statüleri 
içinde, hizmetlerin yürütülmesinde olduğu kadar, tesisat ve teçhizatını 
hizmetler in gerektirdiği ölçüde. Hazineye yük o lmadan, tevsi ve ıslah et
mek yolunu tutmuşlardır. 

Devlet Demiryollar ının yük nakliyatı, 1950'ye nazaran 1953'te (yüzde 
o tuz) a yakın bir artış kaydedecektir . 

PTT İşletmesi, bütün hizmet çeşitleri yekûnunda 1950'ye nazaran 
(yüzde seksen) nispetinde bir trafik artışı göstermiştir . 
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Denizcil ik Bankası da. tersanelerinin iş randımanını art ırarak muh
telif tonaj ve cinste gemi inşaatma başlamıştır. Bunu hayırlı bir başlan
gıç telâkki eder im. Banka hasılatının, umumi gel işme seyri 1950 - 1951 
de (Yüzde y i rmi beş) . 1951 - 1952 de (Yüzde otuz bir) c ivarmda bir artış 
kaydetmektedir . Henüz içinde bu lunduğumuz 1953 y ü m m ilk altı aylık 
devresinde, geçen yıla nazaran (11) milyon liralık hasılat fazlası sağla
mıştır. Bu rakamlar deniz ulaştırması sahasmda temin olunan muvaffa
kiyetin açık ve tatminkâr delilleridir. 

Havayol lar ı s tatüsünün de aynı esaslara göre tadilinde fayda vardır. 

Hava seferleri iyi bir istikbale namzettir. 

Az iz arkadaşlar; 

Bütün ekonomi kollarında görülen i lerleme karşısında, iş hayatının 
tanzimi, çalışanların yaşama seviyelerinin yükselt i lmesi , işçi ve iş veren 
münasebet ler inde ahenk tesisi, tam çalışt ırma ve sosyal güvenin temini 
meseleler i ehemmiyet ve vüsat kesbetmektedir . Büyük Mecl is inizin bu 
teşriî devre içinde sosyal adalet düşüncesinden mülhem olarak kabul 
buyurduğu kanunlara ilâveten, çal ışma hayatımız için yen i kanun lâyi
haları üzerinde durulmaktadır . 

M e r i iş ve sigorta kanunlarının, yeni ihtiyaçları karşı l ıyacak surette 
hazır lanan tadilleri. Meclisinize sunulmuştur. Deniz işçileri Kanunu . Bü
y ü k Mecl is in iz in ilk faaliyet günler inde değerl i tetkiklerinize arz edi le
cektir. 

İşçi vatandaşlar ımızın, sosyal güvenlerini sağlamakla vazifeli İşçi Si
gortaları Kurumu, iş verenler le işçilerin müşterek fedakârlıklariyle, ken
dis inden beklenen hizmetleri daha seri ve daha müessir tarzda ifa e tmek 
yolundadır . Hastalık sigortasının tatbik edildiği bölgeler imizde, işçi aile
lerine muayene ve tedavi yardımlar ı yapı lmasına başlanmıştır. Diğer ta
raftan, Ankara 'da hastalık sigortası tatbikatına girişilmiş; Seyhan ve Kü
tahya illerinde de tatbikata geçi lmesi için hazırlıklar ikmal edilmiştir. A y 
rıca, S a m s u n Vilâyetimiz işçilerinin de. bu sosyal h imayeden faydalan
malar ı için tetkikler yapılmaktadır . Hastalık ve analık sigortasının tatbik 
edildiği bölgelerde, Kurum tarafından işletilen sağlık müesseseler inde 
ya tak sayısı şimdiden (1 295) i bulmuştur. 

Bilgi ve hayat seviyelerinin her yıl hissedilir derecede yükse lmekte ol
duğunu memnunlukla gö rdüğüm işçilerimizüı, millet imize has şuur ve 
itidal ile ekonomik kalkınmamızda, kendilerine düşen vazifeyi ifa edecek
lerinden emin bulunuyorum. (Alkışlar) 
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İşçi meskenler i meselesi , sosyal problemlerin başında gelir. İşçinin re
fah, sağlığı, iş istikrar ve verimliliğiyle alâkalı olan bu mevzudaki çalış
malar ın semeresi görü lmeye başlamıştır. Takdir eder im. 

Muh te rem arkadaşlarım, 

1953 yıl ında halk. tam bir huzur içinde işi ve gücüyle meşgul o lmuş
tur. Asay işe taallûk eden vakalarda, suçlulara karşı a lman esaslı tedbir 
ve sıkı takipler sayesinde geçmiş yıllara nazaran, bariz bir aza lma müşa
hede edilmektedir. 

Ateşl i silâhlar ve bıçaklar ile, uyuşturucu maddelere ait olarak kabul 
buyurduğunuz Türk Ceza Kanunundaki tadilâtın tatbiki, faydalı netice
ler vermiştir . 

Emniye t teşkilâtının, yeni vasıtalarla takviyesi , vatandaş hak ve hür
riyetlerini en yüksek ölçüde teminat altında bu lundurmaya kifayetli bir 
seviyeye ulaştırması için. ciddî tedbirler alınmıştır. Bu meyanda zabıta 
sevk v e idare birliği tesisine ait kanun tasarısı bu sene Yüksek Meclise 
sunulacak vaziyete girmiştir. 

İdari taksimatın, günün şartlarına göre, yeniden gözden geçir i lmesi 
zamanı gelmiştir. Bugün, düne nazaran, mülki taksimatın yapı ldığı ta
rihten bu yana, umumi hayat ımızda yeni i lerlemeler olmuştur. Nüfusu
m u z hemen hemen bir misli ve iktisadi faaliyet hacmi birkaç misli art
mış , demokrat ik nizam teessüs etmiştir. 

Hüküme t hizmetlerinin, lütuf ve atıfet sayüdığı, idare başmda bulu
nanların, hatadan «münezzeh» sanıldığı devrin hâtıraları silinmiştir. (Bra
vo sesleri, şiddetli alkışlar) Â m m e hizmetinin hakiki mânas iy le ifa edilebil
mes i için vatandaşa doğru gitmek, yaklaşmak yolu tutulmuştur. Bu se
bepledir ki, geçen içtima yılında kabul buyurduğunuz kanunlarla, bir v i 
lâyet, (26) kaza, (9) nahiye, ve (50) tam teşkilâtlı nahiye kurulmuştur. 

Geçen bir sene zarfında, şehir haritası, imar plânı, içme suyu, elekt
rik tesisatı ve diğer hizmetler için belediyelere, malî istikraz kabüiyetleri-
ne göre, İller Bankası ile İçişleri Vekâleti emrindeki fondan (106) milyon 
lira ikraz ve tahsis edilmiştir. 

Mecl isçe müzakere edi lmekte olan idari ana kanunlar ımızdan Köy, 
Belediye , Özel İdareler Kanunu tasarıları kanun halini aldıkları zaman, 
feyizli bir inkişaf başlamış olacaktır. 

Sayın Mebuslar, 

Silâhlı Kuvvet ler imiz, her gün daha ziyade kuvvet lenmekte ve tekâ
mü l etmektedir . Bugün içinde bulunduğumuz şerait nazarı itibara alına
rak, malî bünyemiz üzerinde ağır bir yük teşkil e tmesine rağmen, Millî 
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S a v u n m a gücümüzü, millî varl ığımızı koruyacak bir seviyede tutmak için 
âzami gayret sarfetmekteyiz. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Bu sebeple 1953 Bütçesinden Millî Savunma hizmetler ine doğrudan 
doğruya ayrı lan mebal iğe ilâveten Jandarma ve Gümrük Muhafaza Ge
nel Komutanl ıklar ı bütçeleri ve genel ve katma bütçeli idarelerle Devle t 
İktisadi Teşekküllerinin Millî Savunma hizmetlerini destekleyici sarfiya
tı; «Dos t ve müttefikimiz Amer ikan Hükümet inin harb malzemes i yardı-
miyle savunma bütçemize doğrudan doğruya Türk lirası olarak yard ım
ları da nazara alındığı takdirde Kahraman Ordumuza» senede (1) milyar 
(800) mi lyon liraya yakın bir para harcanmaktadır . (Bravo sesleri, şiddetli 
ve sürekli alkışlar) Bugün yalnız kendi kaynaklar ımızdan bütçemizde Millî 
Savunmamıza ayırdığımız tahsisat İkinci Cihan Harbinin en buhranl ı yıl
larında o rdumuza verilen tahsisattan çok yüksektir . Bu miktar, Cumhu
riyet tar ihimizde Millî Savunmamız için yapı lan sarfiyatın en büyüğünü 
teşkil eder. Büyük dos tumuz Amer ikan Hükümet in in Kahraman Ordu
muzun takviyesine verdiği müstesna ehemmiyet i huzurunuzda takdir ve 
şükranla kaydetmek isterim. (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

İkinci Dünya Harbi. Kore muharebeler i ve muhte l i f milletlerin tatbik 
ettikleri yen i metotlardan al ınan derslere göre, Kara, Deniz ve Hava Kuv
vet ler imizin aralarında ahenkli işbirliği sağlamak suretiyle hareket ve 
muharebe kabiliyetleri en yüksek dereceye çıkanlmaktadır . (Alkışlar) 

Ordunun eğitimi, en yeni metotlarla yürütülmektedir . 

Kara, Deniz ve Hava Kuwet le r imiz in modern silâh ve malzemeyi kul
lanmakta gösterdikleri kabiliyet her türlü takdire değer bir mahiye t taşı
maktadır . (Alkışlar) 

Hava ordumuzun, geniş pilot ihtiyacını kısa zamanda karş ı lamak için 
büyük gayretler sarfedilmektedir. Hava Harp Oku lumuzdan başka, pilot
larımızın m ü h i m bir kısmı da, Amer ika ve Kanada Hava Harp okulların
da yetiştüi lmektedir . 

Ayr ıca , Hava Yedek Subay Talimgahı açılmıştır. 

Çoğalan harp silâh ve vasıtalarının kullanılması ve bakımı için muh
taç o lduğumuz personelin süratle ve en iyi şekilde yetiştiri lmesi, büyük 
bir ehemmiye t kazanmıştır. Bu maksatla, mütahassıs as tsubay yetiştir
mekle beraber, astsubay ihtiyacının bir kısmını karşı lamak için, «Birlik 
çavuş» larından faydalanılması düşünülmüş; Astsubaylara tanınan hak
ların bunlara da teşmili hakkında hazırlanan (Uzman Çavuş Kanunu Ta
sarısı) Yüksek Meclise sunulmuştur . 

1953 yıl ında, Amerika askerî y a r d ı m m d a n Kara. Deniz v e H a v a Kuv
vet ler imize sağlanan harp silâh ve araçlarının t amamına yak ın bir kısmı 
y u r d u m u z a gelmiş bulunmaktadır . 
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Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı yolu ile elde edilen yardnn saye
sinde, yen i ve modern hava meydanları , muhabere şebekeleri , akaryakıt 
boru ve depolarının inşasına başlanı lmak üzeredir. 

Yeni silâh ve vasıtalara sahip olan Silâhlı Kuvvet ler imiz, modern teş
kilât ve kadroya kavuşmuştur. 

Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtı içindeki müttefik orduları , hep beraber 
tatbikat yapmaktadu lar; Silâhlı Kuvvet ler imizin de zaman zaman katıldı
ğı bu tatbikat, kumanda birliği ve müşterek hareket bak ımından çok fay
dalı olmaktadır . 

İleride bir tecavüz vukubulursa, bu Teşkilâta dâhil kuvvet ler in bir tek 
ordu gibi çalışacaklarının delilini ş imdiden görmekteyiz . (Bravo sesleri) 

Kore 'de mütarekenin akdedilmiş bulunduğu şu şuada cesur Kore Tu
gayımızın , Birleşmiş Milletler dâvasına hizmet yolunda, efsanevî kahra
manlıklarla temayüz etmiş o lduğunu anmak yer inde olur. (Şiddetli ve sü
rekli alkışlar) Millet imize has bu şerefli haslet, memleket içinde ve dışında 
istikbal ve hürriyetimiz için, bütün varl ığımızla çarpışacağımızın, k ıymet
li teminat ı olmuştur. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Türk askerleri, güvenilir bir kuvvet olduklarını her zaman, her vesile 
ile ispat etmişlerdir. (Bravo sesleri, alkışlar) Çünkü onlar, m e n s u p olduk
ları mil le t in asıl karekterini temsil etmektedirler . (Bravo sesleri, şiddetli al
kışlar) 

Muhte rem Mebuslar. 

Şimdi , harici siyaset mevzuuna geç iyorum : 

1950 den beri hariciyemiz bir yandan sulh ve emniyet cephesinin tak
viyesi , diğer taraftan kendi millî emniyet imizin sağlanması hususunda 
âzami faaliyet göstermiş ve büyük başarılar kazanmıştır . Bu cümleden 
olarak, Birleşmiş Milletlerin Kore 'de mütecavize karşı mukavemet ve ten
kil cephesi kurması için el inden gelen gayret ve fedakârlığı yapmak tan 
çek inmemiş ve yine Birleşmiş Milletler Anayasas ı hükümler ine uygun 
olarak v e onun ideallerini temin e tmek içüı kurulmuş olan Kuzey Atlan
tik Paktı Camias ına âza olarak girmiştir. Bu suretle Türkiye bugüne ka
dar tesis edilmiş olan en mütesani t ve müterakki beynelmilel emniye t 
s is temine dahil olmuştur. Dünyanın bugünkü karışık du rumunda bu
nun ehemmiye t i aşikârdır. 

Takr iben sekiz aydan beri Sovyet Rusya'nın ve diğer kominform dev
letlerinin lisanlarında nispî bir y u m u ş a m a müşahede edilmektedir . Daha 
doğrusu bu devletler yumuşak bir politika güttüklerini tebarüz ett irecek 
hareketlere başvurmaktadırlar . Bu devletlerin, bu yeni poli t ikalarında 
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samimî olmalar ı çok şayanı temennidir. Ancak , maddi deliller mevcut ol
madıkça, hükme varmanın hatalı olacağında şüphe yoktur. (Bravo sesleri) 
Zahiri sulh taarruzları arkasında harb hazırlıklarına ve sulh sever mem
leketler içinde yıkıcı faaliyetlere eskisi gibi d e v a m edilmektedir . 

D ü n y a siyasetinin bu karışık manzaras ı karş ısmda millî s avunma 
gayret ler imizi bir an için olsun gevşe tmek akl ımızdan dahi geçmemekte 
dir. (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

Bilindiği gibi cihan sulhu bir bütündür. Millet lerarası meseleler in 
yekdiğer iy le sıkı alâka ve irtibaü vardır. Münferi t gibi görülen hâdisele
rin, sadece hususi menfaatler zaviyesinden mütalâa olunması , elde edil
m e k istenilen umumi emniyet i tehlikeye düşürür. Halbuki , sulh v e em
niyetin tesisi için bu kabîl hareketleri de önlemek kâfi değildir. Huzur
suz luğu doğuran sebeplerin müşterek vasıfları üzerinde durulmalıdır . Bu 
bak ımdan , büyük alâka ile dinlediğimiz iyi geç inme sözlerinin, hoşumu
za giden musl ihane ifadelerin v e zaman zaman tezahüratı görülen sulh 
taarruzlarının, hakiki kıymet kazanabi lmeler i için sarih vakalara, müs
pet hareket lere dayanmalar ı iktiza eder. Biz, realist bir düşünce ile, bu 
yolda , yalnız ağızların değil, vaka la rm konuşmaya başladığını gö rmek is
t iyoruz. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Arkadaşlar , 

Her fırsattan faydalanarak söylediğim gibi, asrımızın müspe t ve tesir
li bir sulh ve emniyet müessesesi olan Atlant ik A n d l a ş m a s m m daha mü
essir olması , Birleşmiş Milletler Andlaşmas ı ideallerine dayanan yüksek 
gayelere suhuletle ulaşabi lmesi için, biz kendi hesabunıza ciddiyet le ça
l ışıyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Atlant ik Paktı Camiasının müşterek gayretleri bakımından, birinci 
derecede k ıymet arz eden Federal Almanya 'n ın , bir an evvel , bu camianın 
işbirl iğine katılması imkânlarının teminini e lzem görmekteyiz . (Bravo ses
leri, şiddetli alkışlar) 

Aramızda mevcut sıkı dost luğa ilaveten, Atlant ik Paktı içinde ittifak 
bağlariyle de bağlı o lduğumuz Yunanistan, ve sal im görüşlerine, realiz
mine t am bir i t imadmıız olan dos tumuz Yugos lavya ile akdet t iğimiz Üçlü 
Dost luk ve İşbirliği Andlaşmasını , yalnız kendimiz ve Balkanlar içm de
ğil, bütün sulhperver Garp devletleri camiası için, kıymetli bir sulh, em
niyet v e istikrar unsuru olarak telâkki ediyoruz. (Alkışlar) 

Akden iz havzasının, tam olarak müşterek emniyet çerçevesi içine 
a l ınmasına büyük ehemmiye t atfetmekteyiz. Bunun içindir ki, Akdeniz ' in 
öbür ucunda, takdire değer bir real izm ve basiret eserinin son zamanda 
meydana gelmiş olmasını sevinçle karşıladık. Bu sözler imle, Birleşik 
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Amerika 'n ın İspanya ile akdettiği iktisadi ve askerî anlaşmalar ı kasdedi-
yo rum. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına sadakatle bağlı ka lmak ve onun yük
sek gayeler ine daima faal bir şekilde hizmet e tmek azmindeyiz . Bu hu
sustaki samimî kararımızı Emniyet Konseyinde yeni bir devre için hizmet 
e tmeyi kabul e tmekle bir kere daha ispat etmiş olduk. 

A z evvel de temas ettim; bütün emel imiz ve temennimiz , Bir leşmiş 
Milletler faaliyetinin engellerden kurtarılarak sulh ve adalet uğrunda da
ha salim, daha nüfuzlu bir icra unsuru halini almasıdır. 

Orta - Şark'ta müh im bir mevki işgal eden dos tumuz İran'ın giriştiği 
azimli hamleleri , en büyük muhabbet ve alâka ile takip e tmekteyiz . (Alkış
lar) Bu yakında komşu devletle aramızdaki münasebet ler in mütekabi l bir 
i t imat ve hürmet vasfı arz ettiğini ifade edebil ir im. 

Son bir sene zarfında, dost ve müttefik memleket ler le olan münase 
bet ler imizi şahsi temaslar ın temini suret iyle bir kat daha takviye e tmek 
ve d ü n y a n m kanaat imize göre en buhranl ı z a m a n m d a beynelmi le l me
seleleri en mesul dost devlet adamlar iyle yüz yüze gö rüşmek imkânını 
bulduk. 

Bu temas ve görüşlerden daima büyük fayda gördük ve bahtiyarlık 
duyduk. Bu kabilden olarak dost ve müttefikimiz İngiltere ve Fransız 
Başvekil i ve Hariciye Nazırları ile Londra ve Paris'te görüşmelerde bulun
d u ğ u m u z gibi Sayın Fransız Başvekili Mösyö Laniel ile Hariciye Vekili 
M ö s y ö Bidault 'yu Ankara 'da misafir e tmek fırsat ve şerefine nail olduk. 
Bu ziyaret ananevi Türk - Fransız dost luğunun yeni bir tezahürü o lmuş
tur. (Alkışlar) 

Yakında da dos tumuz İtalya'nın Başvekil ve Hariciye Nazırı M ö s y ö 
Pella 'yı a ramızda görmek bahtiyarl ığma nail olacağız. 

Hiç şüphesiz, bize şeref veren misafirlerimiz a rasmda en mutena 
mevki i işgal edenlerden ikisi de dost ve müttefik Yunanistan ' ın Sayın 
Başveki l i Mareşal Papagos ile Hariciye Vekili M ö s y ö Stefanopoulos ol
muştur. 

Kendiler iyle yapı lan görüşmeler, zaten pek sıkı olan dos t luğumuzu 
bir kat daha takviye etmiştir. 

Bu münasebet le son bir sene zarfında müttefik ve dost memleket le re 
ve N A T O Teşkilât ına mensup askerî şahsiyetlerle memleke t imiz içinde ve 
dışında temas e tmek imkânını bulduğumuzdan bahse tmek isterim. Bu 
görüşmelerde bizim ve bütün sulh sever dünyanm emniyet ini v e kuvvet
lenmesini a lâkadar eden meselelerde bu büyük kumandanlar la da ima 
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tam bir görüş birliğine vardık ve kendilerinden memleket imiz ve o rdumuz 
hakkında büyük dostluk ve hayırhahlık gördük. 

Atlant ik Paktı âzası devletlerle mevcut iki taraflı dostane münasebet
lerimiz de, memnunluk verici bir tarzda inkişaf etmektedir. 

Birleşik Amer ika Devleti ile, sıkı ve samimî münasebet imiz , gün geç
tikçe ar tmakta ve kuvvetlenmektedir . Bu kudretli memleket ten , her sa
hada, büyük bir anlayış ile, kıymetl i yardımlar görmekteyiz . (Alkışlar) 

Türk Milletinin, yüksek şahsiyetini, meziyet ler ini çok yak ından tanı
dığı, sevdiği ve güvendiği Amer ika Reis icumhuru Eisenhower ' in nazik da
veti üzerine, 27 Ocaktan itibaren Amerika 'y ı ziyaret e tmek kararmda ol
duğumu , Muhte rem Heyet inize memnunlukla arz e tmek isterim. (Şiddetli 
alkışlar) Bu ziyaretimde, hür insanlar dâvasının başlıca mesnedin i teşkil 
eden asîl Amer ikan Milletine, Türkiye 'nin vefalı dost luğunu ve i t imadını 
söy lemek, benim için çok zevkli bir vazife olacaktır. (Bravo sesleri, şiddetli 
alkışlar) 

Arkadaş lar ım, 

A n a hatlarını tebarüz et t irdiğim dış siyasetimiz ve dünya durumu 
karşıs ındaki hareket tarzımız, her zaman söylediğim gibi, hüsnüniyeti
mize , aynı hüsnüniyetle mukabele ve bunu efaliyle ispat eyliyenlerle 
dostluk ve işbirliği yapmaktır . Nerede bu imkânlar ı görürsek, real izmin 
emrett iği ölçüleri elde tutmak şartiyle, oraya teveccüh e tmekten geri kal
mıyoruz. İstediğimiz, kendimize tatbik ett iğimiz mânevi disiplinin ve gös
terdiğimiz mutlak samimiyet in mukabeles ini görmekten ibarettir. Doğru 
ve sa l im olduğuna inandığımız bu yolda devam edeceğiz. (Alkışlar) 

Sayın Mebuslar, 

Bütün bu mâruzât ımdan, memleket imiz in tam bir emniye t ve it imat 
havası içinde, yeni bir inkişaf devresine girdiği anlaşüır, büyük halk küt
lelerinin hayat seviyelerinin, içtimai durumlar ının yükseldiği görülür. 

Siyasî itibarımızın, millî savunma gücümüzün iftihara değer bir ma
hiyet aldığı neticesine varılır. Fakat, bütün bunlarla beraber, unutma
mak lâzımdır ki, her ileri cemiyet in, medeniye t seviyesiyle mütenas ip ola
rak yen i ihtiyaçlarla karşılaşması, hayatın zaruri icabıdır. 

Ben, ş imdiye kadar o lduğu gibi, bundan sonra da, bütün millî dâva
larımızı basiret ve muvaffakiyetle hal ledeceğinizden emin olarak sözleri
me son ver iyorum. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Sevgil i milletimizin büyük ilhamı, da imî rehberiniz olsun. (Bravo sesle
ri, şiddetli ve sürekli alkışlar) 
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E) ÇALIŞMA ÖZETLERİ 

1 - G E N E L K U R U L Ç A L I Ş M A L A R I 

Çalışmaların 
Yasama başladığı-bittiği Birleşim Oturum Çal ışma Süresi 

yıl ları tarihler sayısı sayısı saat dakika 

F ( * ) 22 .5 .1950-14.7 .1950 23 45 80 35 

I 1.11.1950-10.8.1951 113 178(**) 390 45 

II 1.11.1951-20.6.1952 88 140(***) 330 1 1 

III 1.11.1952-23.6.1953 115 183 439 14 

IV 1.1 1.1953-12.3.1954 65 119 264 53 

Toplam : 4 404 665 1 503 158 

G E N E L K U R U L U N D O K U Z U N C U D E V R E D E B İ R L E Ş İ M V E 
O T U R U M L A R I N I N SAYI V E T A R İ H L E R İ İLE NE K A D A R D E V A M 

ETTİKLERİNİ G Ö S T E R İ R C E T V E L (****) 

T O P L A N T I : F 

Dokuzuncu Devrenin Fevkalâde Toplant ısmda Mecl is , 22 Mayıs 1950 
tar ihinden 14 T e m m u z 1950 tarihine kadar (23) birleşim, (45) o turum 
yapmıştır . Birleşimlerin hepsi açıktır. Meclis bu toplantılarda (80) saat 
(35) dakika toplantı halinde bulunmuştur. 

T O P L A N T I : 1 

Dokuzuncu Devrenin Birinci Toplantıs ında Mecl is , 1 Kas ım 1950 ta
r ihinden 10 Ağustos 1 95 1 tarihine kadar (113) birleşim, (177) açık ve (1) 
gizli o tu rum yapmıştır . Meclis bu toplantılarda (390) saat (35) dakika top
lantı hal inde bulunmuştur. 

T O P L A N T I : 2 

Dokuzuncu Devrenin İkinci Toplantıs ında Meclis , 1 Kas ım 1951 tari
hinden 20 Haziran 1 952 tarihine kadar (88) toplantı, (137) açık ve (3) giz
li o tu rum yapmıştır . Meclis bu toplantılarda (330) saat (11) dakika top
lantı halinde bulunmuştur. 

(*) Genel seçim sonrası 1 Kasıma kadar olan süreyi kapsar. 

(**) 11.5.1951 tarihli 75 inci Birleşimin ikinci oturumu gizlidir. 

(***) 16.11.1951 tarihli 5 inci Birleşimin ikinci oturumu. 19.11.1951 tarihli 6 nci 
Birleşimin 2 nci ve 3 üncü oturumları gizlidir. 

(****) Birleşimlerin oturum sayısı, biçimi (açık. gizli) tarihi, günü. saat ve dakika ola
rak devam süresi için IX. Dönem yıllığına bkz. (K.Ö.) 
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T O P L A N T I : 3 

Dokuzuncu Devrenin Üçüncü Toplant ısnıda Mecl is , 1 K a s ı m 1952 ta
r ihinden 23 Haziran 1953 tarihine kadar (115) bir leş imde (183) açık otu
rum yapmışt ır . Meclis bu toplantılarda (428) saat (57) dakika toplantı ha
l inde bulunmuştur . 

T O P L A N T I : 4 

Dokuzuncu Devrenin Dördüncü Toplant ıs ında Meclis , 1 Kas ım 1953 
tar ihinden 12 Mart 1954 tarihine kadar (65) birleşim, (119) açık o turum 
yapmışt ı r . Meclis bu toplantı larda (293) saat (52) dakika toplantı hal inde 
bulunmuştur . 

2 - D A İ M İ K O M İ S Y O N Ç A L I Ş M A L A R I 
A ) D A İ M İ K O M İ S Y O N L A R Ç A L I Ş M A Ö Z E T İ 

Toplant ı Komisyona gelen Sonuçlanan 
Komisyon adı yılı top lam iş top lam iş 

Adale t Komisyonu F- 27 10 
I- 101 63 

II- 99 50 
III- 136 94 
IV- 76 37 

Toplanı : 439 254 
A n a y a s a Komisyonu F- 7 1 

I- 28 14 
* II- 23 13 

III- 23 7 
rv- 19 3 

Toplam : 100 38 
Bayındır l ık Komisyonu F- - -I- 20 11 

II- 25 17 
ın- 23 21 
IV- 10 8 

Toplam : 78 57 
Bütçe Komisyonu F- 35 2 

I- 212 184 
II- 225 139 

III- 320 176 
IV- 304 179 

Toplam : 1 096 680 
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Komisyon adı yılı toplam iş toplam iş 

Çalışma Komisyonu F- 1 1 

I- 17 14 

II- 15 10 

III- 17 8 

IV- 16 11 

Toplam : 66 44 

Dışişleri Komisyonu F- 19 8 

I- 48 39 

n- 38 36 

III- 43 31 

IV- 53 40 

Toplam : 201 154 

Dilekçe Komisyonu F- 35 29 

I- 44 19 

II- 48 20 

III- 54 10 

IV- 69 3 

Toplam : 250 81 

Ekonomi Komisyonu F- - -
I- 10 9 

II- 11 6 

III- 13 9 

IV- 15 9 

Toplam : 49 33 

Gümrük ve Tekel Komisyonu F- 5 4 

I- 23 20 

II- 12 9 

III- 12 11 

IV- 11 1 1 

Toplam : 63 55 
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İçişleri Komisyonu F- 19 8 

I- 92 66 

II- 91 42 

III- 138 121 

IV- 53 46 

Toplam : 393 283 

Mal iye Komisyonu F- 9 5 

I- 105 92 

II- 82 69 

III- 114 103 

IV- 52 46 

Toplam : 362 315 

Millî Eği t im Komisyonu F- - -

I- 36 33 

II- 27 20 

III- 26 17 

IV- 26 21 

Toplam : 115 91 

Millî S a v u n m a Komisyonu F- 4 2 

I- 42 35 

II- 34 21 

III- 33 25 

IV- 14 9_ 

Toplam : 127 92 

Sağl ık ve Sos. Yrd . Koni. F- 2 2 

I- 20 16 

II- 28 19 

III- 28 25 

IV- 12 12 

Toplam : 90 74 
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Komisyon adı yılı top lam iş toplam 

Sayıştay Komisyonu F- 31 -
I- 83 30 

II- 96 39 

III- 136 6 9 

IV- 93 16 

Toplam : 439 154 

Tar ım Komisyonu F- 1 1 

I- 24 21 

II- 12 6 

III- 19 12 

IV- 13 9 

Toplam : 69 49 

Ticare t Komisyonu F- 5 2 

I- 34 33 

II- 28 22 

III- 34 32 

IV- 27 16 

Toplam : 128 105 

U la ş tnma Komisyonu F- 3 1 

I- 20 17 

II- 15 9 

III- 15 12 

IV- 11 7 

Toplam : 64 46 

G E N E L T O P L A M : 4 129 2 605 

Mecl is Hesaplarını İnce leme K o m i s y o n u : Komisyon (F) Toplant ı 
döneminde 6, I . Toplantı yılında 16, II . Toplant ı yı l ında 38, III. Toplant ı 
yı l ında 18 ve IV. Toplant ı yıl ında da 3 kez toplanarak İçtüzükte belirtilen 
görevleri yer ine getirdi. 

Mecl is Kitaplığı K o m i s y o n u : Komisyon (F) Toplant ı döneminde 6 ,1 . 
Toplant ı y ıknda 16, II. Toplantı yümda 38, III . Toplant ı yümda 18 ve IV. 
Toplant ı yı l ında da 3 kez olmak üzere dönem içinde top lam 81 toplantı 
yaparak kitaplığın rapor gazete ve kitap yönünden zenginleşt ir i l ip nok
sanlarının gideri lmesi ve üyelerce belirtilen gereksinimler in karş ı lanma
sı için gerekli kararı alıp girişimleri gerçekleştirdi . 
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B) DAİMİ, KARMA VE GEÇİCİ KOMİSYONLARIN SAYISAL IŞ TABLOSU 
Yasama Komisyonda Hükümsüz 
Yılı Tasanlar Teklifler Te7 Sereler önergeler Kâğıtlar Toplam Sonuçlananlar Kalanlar Kalanlar 

F. 73 36 73 53 23 258 87 171 — 

I 380 459 148 81 12 1080 782 298 — 

N 400 414 112 65 3 994 624 370 — 

M 561 508 126 76 2 1273 842 431 — 

IV 435 360 105 86 6 992 513 92 387C1 

C) KARMA VE GEÇİCİ KOMİSYONLAR 
K A R M A K O M I S Y O N 

KOMISYON ADEDI GELEN TOPLAM IŞ TOPLANTı YıLı 

F. 
I. 
II. 
III. 
IV. 

4 

H 

•2 

15 

40 

52 

29 

28 

SONUÇLANAN TOPLANı IŞ 

2 

28 

48 

28 

2 

TOPLANTı YıLı 

F. 
I. 
II. 
III. 
IV. 

G E Ç I C I K O M I S Y O N 

KOMISYON ADEDI GELEN TOPLAM IŞ 

4 

16 

13 

1 1 

14 

4 

30 

28 

58 

53 

SONUÇLANAN TOPLAM IŞ 

3 

28 

27 

32 

24 

TOPLANTı YıLı 

F. 
I. 

II. 
III. 
IV. 

Toplam 

T U T A N A K L A R ı I N C E L E M E K O M I S Y O N U 

KOMISYON ADEDI GELEN TOPLAM IŞ SONUÇLANAN TOPLAM IŞ 

1 

2 

1 

1 

I 

79 

38 

6 

5 

1 

387 

26 

4 

3 

256 

(*) IX. Dönem sonunda 4 11 evrak hükümsüz sayılmış, bunlardan 58'i Genel Kurul 

gündemine gelip sonuçlanmamış. 353'ü de komisyonlarda kalmıştır. 
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5665 - Türk Ceza Kanununun 526 nci Madde
sinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 1 178, 

181:187 
5666 - Nakil Vasıtaları Hakkındaki 3827 Sayılı Ka

nuna Bağlı (1) Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapıl
masına ve Bu Kanuna Ek 4832 Sayılı Kanu
nun Kaldırılmasına Dair Kanun 1 42 

198,238:240, 
273:274 

5667 - Şekerden Alınan Munzam İstihlak Vergisin
de Yapılan İndirmelerin Onanması Hakkında 
Kanun 1 309, 

346:347.351, 
384,386:389 

5668 - Muamele Vergisi Kanununun 9 uncu Mad
desinin Değişik 12 nci Fıkrasının (A) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun 1 309, 

347:351.374, 
384,390:393 

5569 - Belediye Kanununa Bazı Maddeler Eklenme
sine ve Bu Kanunun Bazı Maddelerinin Kaldırıl
masına Dair Kanun 1 243, 

332,397:421 
5670 - İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununa Bazı Mad

deler Eklenmesine ve Bu Kanunun 111 inci Mad
desinin Değiştirilmesine ve 104 üncü Maddesinin 
Bazı Hükümlerinin Kaldırılmasına Dair Kanun 1 243, 

332,422:426 
5671 - Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhti

yar Heyetleri Teşkiline Dair Olan Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine ve Bu Kanunun Bazı 
Maddelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun 1 243, 

332,426:435 
5672 - Köy Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine 

ve 46 nci Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanunun Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına 
Dair Kanun I 243, 

332,435:442, 
442:443 

7315 
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5673 - Askerlik Kanununun Beşinci Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun 1 331, 

470.545:546 
5674 - Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar 

Hakkındaki Kanunun 3923 Sayılı Kanunla 
Değiştirilen 3 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine Dair Kanun 1 331, 

470,547 
5675 - Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hakkın

daki Kanunun 23 üncü Maddesi ile 24 üncü 
Maddesinin (A) Fıkrasının Son Bendinin Kaldırıl
ması Hakkında Kanun 1 344, 

519,593:597 
5676 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletler

arası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında Akde
dilen Kredi Anlaşmaları Hakkında Kanun 1 686, 

687,705,798:801 
5677 - Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun 1 331, 

537,602:618, 
619:633,633: 
656,656:671, 
672:681,690: 
705,706:720 

5678 - Hans Kroecker. Ekrem Özdebir, Han Bucher, 
Kemal Usman. Hasan Hayri Sonat, Dr. Herrmann 
Von Engelmenn, Prof. Dr. Hans Henning, Von 
Der Osten, Teologos Dargos, Antonio Spampinoti, 
Edouardo Castelli, Spiro Gioccoladelli ve Umberto 
Giodice'nin Mahkûm Bulundukları Cezaların Affı 
Hakkında Kanun 1 602, 

687:690,721:722 
5679 - Türkiye ile İtalya Arasında Akit ve İmza Edil

miş Olan Dostluk, Uzlaşma ve Adlî Tesviye An
laşmasının Onanması Hakkında Kanun 1 42, 

602,724:726, 
737,739,794:797 

5680 - Basın Kanunu 1 331, 
685,726:747, 

747:771 
5681 - Matbaalar Kanunu 1 344, 

685,771:772 
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No. Cilt Sayfa 

5682 - Pasaport Kanunu 1 396. 
685,774:785 

5683 - Yabancıların Türkiye'de İkâmet ve Seyahatleri 
Hakkında Kanım 1 396. 

685.785:791 
5684 - Türkiye ile Norveç Arasındaki Ödeme Anlaşma

sına Ek Olarak İmzalanan Protokolün Onanması 
Hakkında Kanun 2 142: 

143,145,149, 
155:158 

5685 - Türkiye ile Belçıka-Lüksemburg Ekonomik Bir
liği Arasındaki Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarında 
Değişiklik Yapılması Hakkında İmzalanan Ek Pro
tokolün Onanması Hakkında Kanun 2 143, 

149:150,159:162 
5686 - Birleşmiş Milletler Emrine Verilmek Üzere As

kerî Birlikler Halinde Yabancı Ülkelere Gönderi
lecek Ordu Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle 
Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Sair Masrafları 
Hakkında Kanun 3 28, 

56:70.70:86 
5687 - Devlet Demiryolları ve Limanları İdarei Umu-

miyesinin Teşkilât ve Vazaifine Dair Olan Kanun 
ile Bu Kanunun Ek ve Tadillerinde Değişiklik 
Yapılması ve Bu Kanuna Yeni Bazı Hükümler 
Eklenmesi Hakkındaki Kanunun 4 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun 3 115 

5688 - Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 Yılı Bütçe 
Kanununa Bağlı i A) ve (R) İşaretli Cetvellerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 3 53, 

113:114,114, 
116,120,121:124 

5689 - Atlantic City'de İmza Edilmiş Olan Milletler
arası Telekomünikasyon Sözleşmesiyle Buna 
Bağlı Protokollerin Onanması Hakkındaki 5450 
Sayılı Kanuna Ek Kanun 3 114: 

1 15,1 18,120, 
125:128 

5690 - Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki 81 
Numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
Onanmasına Dair Kanun 3 116, 

216:217,222, 
223,224:227 
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5691 - Yol İşleri İçin Benzinden Alınacak Vergi Hak
kındaki Kanuna Ek Kanun 3 3, 

116:120,217: 
218,222,223. 

228:231 
5692 - İstiklâl Harbi Malûllerine Verilecek Para Mü

kâfatı Hakkında Kanun 3 235, 
267,328:329, 

331,332,333:336 
5693 - «1949-1950 Devresi İçin Avrupa Memleket

leri Arasında Ödeme ve Takas Anlaşması»nı 
Değiştiren Ek Protokolün Onanması Hakkında 
Kanun 4 14: 

15,15.16,17:20 
5694 - Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Ge

nel Müdürlüğünün 1950 Yılı Bütçesinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun 4 4,57: 

59,61,62,72: 
75,81,86,98, 

116:119 
5695 - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 200 

üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun 4 3, 

142:143,145: 
146 

5696 - Göçmenler Menfaatine Bir Keşide Tertibi İçin 
Millî Piyango İdaresine Yetki Verilmesi Hakkında 
Kanun 4 15, 

131,143,146, 
155:158 

5697 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletler
arası İmar ve Kalkınma Bankası Temsilcileri 
Arasında Akdolunan Garanti Anlaşmasının 
Onanması Hakkında Kanun 4 57, 

124,167:180, 
181,182:187 

5698 - «Göçmen ve Mültecilere Türkiye Yardım Bir
liği» ne Yapılacak Nakdî Bağışların Gelir ve Ku
rumlar Vergileri Matrahlarından İndirilmesi 
Hakkında Kanun 4 80, 

161,192:193, 
206,206,209. 
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No. Cilt Sayfa 

218:221 
5699 - Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Hakkın

daki Kanunun Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına 
Dair Kanun 4 4, 

146:151.214 
5700 - Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Emrin

deki Deniz Teşkilâtının Askerleştirilmesi Hakkın
daki Kanunun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun 4 25, 

151:152,215 
5701 - Lübnan'ın Frank Sahasından Çıkarılması Mak-

sadiyle Türkiye ile Fransa Arasında Teati Olunan 
Mektupların Onanması Hakkında Kanun 4 124, 

180,249,253, 
254,262:265 

5702 - Türkiye-Finlandiya Ödeme Anlaşmasının 5 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi İçin Mektup Teatisi Su
retiyle Yapılan Anlaşmanın Onanması Hakkında 
Kanun 4 124, 

180:181,249: 
250,253,254, 

266:269 
5703 - Türkiye-İsveç Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile 

Ek Protokolün Yürürlük Sürelerinin Uzatılması Hu
susunda Teati Olunan Mektupların Onanması Hak
kında Kanun 4 124, 

181,250,253, 
254,270:273 

5704 - Adliye Hare Tarifesi Hakkındaki 2503 Sayılı Ka
nunun 98 inci ve 99 uncu Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun 4 191, 

250:254,346:347 
5705 - Çeşitli Kanunlarda Mevcut Çocuk Zammiyle 

İlgili Hükümlerde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun 4 226, 

287,348:349 
5706 - Türkiye ile Belçika-Lüksemburg Ekonomik 

Birliği Arasındaki Ödeme Anlaşması Süresinin 
Uzatılmasına Dair Teati Edilen Mektupların 
Onanması Hakkında Kanun 4 161, 

215,346,349, 
349.351:354 
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5707 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Dev
leti Hükümeti Arasında İmzalanan Modüs Viven-
di ile Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının Onan
ması Hakkında Kanun 4 161, 

215:216.344: 
345,349,349. 

355:358 
5708 - Türkiye ile Almanya'daki Amerika Birleşik 

Devletleri, Birleşik Krallık ve Fransa İşgal Böl
geleri Askerî Hükümetleri Arasındaki Ödeme 
Anlaşmasına Bazı Tediyelerin İlâvesine Dair 
Olan Mektupların Onanması Hakkında Kanun 4 161, 

216,345,349, 
350,359:362 

5709 - Türkiye-Belçika Ödeme Anlaşmasının 9 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesi İçin Belçika Elçiliği 
ile Teati Olunan Mektupların Onanması Hak
kında Kanun 4 161, 

216:217.345, 
349,350,363:366 

5710 - Damga Resmî Kanununun 32 nci Maddesine 
3478 Sayılı Kanunla eklenen 62 nci Numaranın 
Kaldırılmasına ve 3765 Sayılı Kanunla Eklenen 
79 uncu Numaranın Değiştirilmesine Dair Kanun 4 191, 

250,345:346, 
349,350,367:370 

5711 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan 
Hükümeti Arasında Münakit Veteriner Sözleşme
sinde Değişiklik Yapılması İçin Teati Edilen Mek
tupların Onanması Hakkında Kanun 4 226. 

286.347:348, 
349,350,371:374 

5712 - Millî Korunma Kanununa Göre Yapılmış Olan 
Harcamalara Ait 1945 Takvim Yılı Bilançosunun 
Onanması Hakkında Kanun 4 278, 

381,386,394, 
440:443 

5713 - Bozcaada ve İmroz Nahiyelerinin Mahallî İda
releri Hakkındaki 1 151 Sayılı Kanunun 14 üncü 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun 5 52 
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No. Cilt Sayfa 

5714 - 1950 yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) işaretli 
Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5 3,35: 

36,48,52,53:56 
5715 - Çeşitli Kanunlarda Mevcut Geçici Tazminat 

Hakkındaki Hükümlerin Kaldırılmasına Dair 
Kanun 5 3,36: 

44,59,70:87 
5716 - Çeşitli Kanunlarda Mevcut İkramiyeler Hak

kındaki Hükümlerin Kaldırılmasına Dair Kanun 5 3,36: 
44,59,87:100 

5717 - Ortaöğretim Okullarında Çalıştırılan Yardım
cı Öğretmenlere Ayni Yardım Verilmesi Hakkın
daki 4599 Sayılı Kanun Hükmünün Kaldırılma
sı ve Fevkalâde Zam Hakkındaki 4178 Sayılı Ka
nun Hükmünün Bunlara Tatbik Edilmemesi 
Hakkında Kanun 5 3,36: 

44,59,100:101 
5718 - Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1945 

Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 5 104, 
174:175,178, 
181,195:198 

5719 - 1950 Yılı Bütçesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun 5 58, 

104,200,338, 
580:581,596, 
607,613:616 

5720 - Ankara Üniversitesi 1950 Yılı Bütçe Kanu
nuna Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun 5 200, 

513,581:582, 
596,607,617:620 

5721 - Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1950 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı 
(A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun 5 424, 

513,582,596, 
607:608,621:624 

5722 - Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1950 
Yık Bütçe Kanununa Bağb (A) İşaretli Cetvel
de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5 424, 

513,582:583. 
596,608,625:628 

7321 
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5723 - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1950 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli 
Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5 200, 

513,583,596, 
608,629:632 

5724 - Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1950 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli 
Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5 200. 

513,583,584, 
596,608,633:636 

5725 - Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 Yılı Bütçe 
Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun 5 200. 

513,584,596, 
608,637:640 

5726 - Orman Genel Müdürlüğü 1950 Yılı Bütçe Ka
nununa Bağlı (A: ve (R) İşaretli Cetvellerde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun 5 200, 

425,584,596, 
608,641:644 

5727 - Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü 1950 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) 
İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun 5 424, 

513,585,596, 
608,645:648 

5728 - Tekel Genel Müdürlüğü 1950 Yılı Bütçe Ka
nununa Bağlı (Aı İşaretli Cetvellerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun 5 424: 

425,513,585, 
596,608.649:652 

5729 - Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 Yılı Bütçe 
Kanununa Bağlı (A) işaretli Cetvelde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun 5 425. 

513.586,596, 
608,653:656 

5730 - İstanbul Üniversitesi 1951 yılı Bütçe Kanunu 5 173. 
753:790,818: 
822,836:843, 

843,847,873:876 
5731 - İstanbul Teknik Üniversitesi 1951 Yılı Bütçe 
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Kanunu 5 173, 
753:790.822, 
825,836:843, 

843,847,877:880 
5732 - Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1951 Yılı 

Bütçe Kanunu 5 173, 
753:790,832:835, 

836:843.843, 
847,885:888 

5733 - Ankara Üniversitesi 1951 Yılı Bütçe Kanunu 5 173, 
753:790,825. 
832.835:836. 
836:843,843, 
847,881:884 

5734 - Karayolları Genel Müdürlüğü 1951 Yılı Bütçe 
Kanunu 5 201, 

843:859,868:872, 
891:892,905, 

912,1006:1009 
5735 - Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1951 Yılı Bütçe Kanunu 5 272, 
925:942,963, 
965,969.970, 

1010:1013 
5736 - Tekel Genel Müdürlüğü 1951 Yılı Bütçe 

Kanunu 5 338. 
965:980,982: 
991,993,995, 

1014:1017 
5737 - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

1951 Yılı Bütçe Kanunu 5 272, 
992:1001,1023: 

1025,1030,1044, 
1044,1048, 
1171:1174 

5738 - Orman Genel Müdürlüğü 1951 Yılı Bütçe 
Kanunu 5 272, 

992:1001.1025: 
1044,1044:1047. 

1047:1048, 
1175:1 178 
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5739 - Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Ge
nel Müdürlüğü 1951 Yılı Bütçe Kanunu 5 338, 

1048:1056,1073: 
1078,1083,1088. 

1090:1092, 
1179:1182 

5740 - Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1951 
Yılı Bütçe Kanunu 5 272, 

1048:1056.1078: 
1081,1085.1088. 

1090:1092, 
1183:1186 

5741 - Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü 1951 Yılı Bütçe Kanunu 5 338, 

1048:1056,1081: 
1088,1090:1091, 
1091:1092,1092, 

1187:1190 
5742 - Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Ge

nel Müdürlüğü 1 95 1 Yılı Bütçe Kanunu 5 338, 
1048:1056,1058: 
1073,1088:1090, 
1090:1092,1093, 

1191:1194 
5743 - Milletlerarası İktisadî İşbirliği Teşkilâtı Hak

kındaki Kanunda Bazı Değişiklikler Yapılması 
Hakkında Kanun 5 201, 

1093 
5744 - Yükseköğretim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri 

Hakkındaki 5375 Sayılı Kanuna Ek Kanun 5 658, 
1093:1094 

5745 - Sürekli Görevle Yabancı Memleketlerde Bu
lunan Memurların Aylıkları Hakkındaki Kanun
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 424, 

752,1094 
5746 - Muhasebei Umumiye Kanununun 43 üncü 

Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun 5 424. 
752,1094:1095 

5747 - 4353 Sayılı Kanunun Geçici Birinci Madde
siyle Tanınan ve 5530 Sayılı Kanunla Uzatılan 
Yetkinin Altı Ay Uzatılması Hakkında Kanun 5 200. 



DÖNEMİN SİYASÎ YAPISI VE BASLİCA ETKİNLİKLER 

No. 

5748 - Çay Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerini 
Değiştiren Kanun 

5749 - Vakıflar Genel Müdürlüğü 1951 Yılı Bütçe 
Kanunu 

5750 - Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi ve 
Marshall Yardım Planı Çerçevesi Dahilinde 
Temin Edilen Yardımlar Karşılığı Türk Lirala
rından Bütçeye Taallûku Gerekenlerin Bütçe 
Hesaplarına İntikal Şekli Hakkında Kanun 

5751 - 1951 Yıh Bütçt Kanunu 

Cilt Sayfa 

5752 - İhtiyarlık Sigortası Kanununun 40 nci 
Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun 

5753 - Ordu Mensuplarının Evlenmelerine Dair 
Olan Kanunun 1 inci Maddesinin Kaldırılması 
Hakkında Kanun 

5754 - Gedikli Erbaş Kanununa Geçici Bir Madde 
Eklenmesine Dair Kanun 

513,1095 

890. 
1095:1096 

5 173, 
1139:1147.1 151, 
1153,1195:1198 

5 102 1, 
1200,1201:1207 

5 151, 
152.201,270, 

273:336,339:421, 
425:506,513:531, 
532:578,586:596, 
596:607.608:612, 
659:683,683:750, 
753:818,836:843, 
843:847,847:867, 

892:905,905: 
912,912:963, 

965:982:1005, 
1021:1023,1044: 
1047,1047:1048, 
1048:1058.1090: 
1092.1096:1 138, 
1147:1 151,1151: 
1 152,1153:1170, 
1207:1216.1216: 
1221,1222:1225 

6 5:1 1 

0 

1 1:12 

13:14 

7325 



T Ü R K PARLAMENTO TARİHİ 

No. Cilt Sayfa 

7326 

5755 - inhisar Beyiyeleri Üçte Birlerinin Harb Ma
lûllerine ve Şehit Yetimlerine Tahsis ve Tevziine 
Dair Olan Kanunun 4 üncü Maddesinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun 6 3,14:15 

5756 - Türkiye Hükümeti ile Mısır Hükümeti Arasın
da Bu İki Ülke Beyninde ve Daha Ötesinde Tari
feli Hava Servisleri Tesisi Hakkındaki Anlaşmanın 
Onanmasına Dair Kanun 6 12: 

13,32,38:41 
5757 - Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1945 Bütçe Yüı 

Yedi Aylık Kesinhesap Kanunu 6 3,45: 
46,47,47,51:54 

5758 - Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğünün 1 945 Bütçe Yılı Yedi Aylık 
Kesinhesap Kanunu 6 3,46, 

47,47,55:58 
5759 - Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesine, 28 inci Madde
sinin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna İki Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Olan 5621 Sayılı Ka
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 6 199. 

228:239 
5760 - Devlet Kitapları Döner Sermayesi Hakkındaki 

Kanunun 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Olan Kanun Süresinin Uzatılması Hakkın
da Kanun 6 175, 

211,278,342:343 
5761 - Özel İdarelerden Aylık Alan İlkokul Öğret

menlerinin Kadrolarının Millî Eğitim Bakanlı
ğı Teşkilâtına Alınması Hakkındaki 5166 Sayı
lı Kanuna Bağlı ( I ) sayılı Cetvelin Değiştirilme
sine Dair Olan 5283 Sayılı Cetvelin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun 6 175, 

211,278:279, 
343:344,347, 
362,385:388 

5762 - Demirci Yangın Yerindeki Arsaların Tevhit, 
İfraz ve Tevzii Hakkında Kanun 7 3. 

164:174,175, 
177,178,179:182 



DÖNEMİN SİYASI YAPISI VE BAŞLICA ETKİNLİKLER 
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5763 - Yalova Kaplıcaları işletme idaresinin 1946 
Malî Yılı Bilançosunun Onanmasına Dair Kanun 7 212. 

213.213.214. 
218:221 

5764 - Toprak Mahsulleri Ofisi Tarafından veya Na
mına Hariçten İthal Olunacak Hububat ve Un
larla Bunların Naklinde Kullanılacak Çeşitli Mal
zemenin Gümrük Vergisiyle Rıhtım Resminden 
ve Diğer Vergi, Resim ve Harçlardan Muafiyeti 
Hakkında Kanun 7 3. 

233:236,278:281, 
286.292,305:308 

5765 - Ekonomi Eski Bakanı ve Kocaeli Milletvekili 
Sırrı Bellioğlu nun Hükümlü Bulunduğu Ceza
nın Affına Dair Kanun 7 295:296 

5766 - Millî Korunma Kanununun 65 inci Maddesi
nin Değiştirilmesi ve 66 nci Maddesinin Kaldırıl
ması Hakkında Kamın 7 296 

5767 - 1944 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 7 78. 
289:292,292:293, 
295,295,296,300, 

304,309:312 
5768 - Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 

1945 Bütçe Yılı Yedi Aylık Kesinhesap Kanunu 7 186. 
293:294.295. 
295.296.297. 

299,300.313:316 
5769 - Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

nün 1945 Bütçe Yılı Yedi Aylık Kesinhesap 
Kanunu 7 186, 

294:295.295, 
296,297.299, 
300,317:320 

5770 - Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğünün 1945 Bütçe Yılı Yedi Aylık Kesin
hesap Kanunu 7 186, 

294:295.295. 
296,297,299, 
300,321:324 
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5771 - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun Geçici 65 ve 68 inci Maddelerinde Yazılı 
Müracaat İçin Yeniden Üç Aylık Müddet Veril
mesi Hakkında Kanun 7 3. 

297.297:299. 
299:300.329: 

332,412 
5772 - Millî Piyango Teşkiline Dair Olan 3670 Sa

yılı Kanunun 7 nci ve 10 uncu Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun 7 3. 

332,412:414 
5773 - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu

nunun 99 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenme
sine Dair Kanun 7 29, 

338,414:415 
5774 - 2292 sayılı Kanun Mucibince Hazineye İnti

kal Eden Banknotlar Muadili Altınların Amortis
man Sandığına Devri Hakkında Kanun 7 226, 

339.415 
5775 - Limanların İnşa, Tevsi, Islah ve Teçhizine 

Dair Kanun 7 360, 
433:436,448:451 

5776 - Atatürk Anıt-Kabri İnşaası Hakkındaki 
4677 ve 5581 Sayılı Kanunlara Ek Kanun 7 328. 

431:433,484:485 
5777 - Edebiyat ve Sanat Eserlerini Koruma İçin 

Kurulan Berne Birliğine Katılma Hususunda 
Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanun 7 78, 

338,416:429, 
482:483.485: 
486,486.486, 
495,495:499 

5778 - Türk-Macar Tasfiye Protokolüne Ek Pro
tokolün Onanmasına Dair Kanun 7 136, 

338:339,429:430, 
483:484,485,485, 

486,486,486. 
499:502 

5779 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
malarına Dair Anlaşmanın Onanması Hakkın
da Kanun 7 186. 

339,430,484. 
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485,486.486. 
503:506 

5780 - Türkiye ve Fransa'ya Stajyer Kabulüne 
Dair Anlaşmanın Onanması Hakkında 
Kanun 7 328. 

430:431.484. 
485,486,486. 

507:510 
5781 - Milletlerarası Gümrük Tarifeleri Yayın Bir

liği Mukavele nam esiyle Uygulama Nizamname
sini ve İmza Zabıtnamesini Değiştiren Proto
kolün Onanması Hakkında Kanun 7 328.433. 

485,485,486,486. 
487,511:514 

5782 - Devlet Limanları İşletme Genel Müdürlüğü
nün 1943 Bütçe Yılı Sekiz Aylık Kesinhesap 
Kanunu 7 474,522. 

523,524,524.524,525.526:529 
5783 - Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge

nel Müdürlüğünün 1943 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu 7 474, 

523:524,524,524, 
525,530:533 

5784 - Halkevleri İçin İthal Olunacak Radyo ve Si
nema Makinelerinin Muamele Vergisiyle Güm
rük ve Oktruva Resimlerinden İstisnası Hak
kındaki Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun 8 84:85 

5785 - Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği İçinde İş
gal Edilmiş Yerler İçin Ecrimisil Aranmaması 
Hakkında Kanun 8 85, 

90,91,97:100. 
104,119:120, 
131.132:135 

5786 - Belediye Gelirleri Kanununun 9 uncu Mad
desinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun 8 47:57, 

68:73,159 
5787 - Basın Birliği Kanununun Kaldırılması Hak

kındaki 4932 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun 8 120:129, 

208:209 
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5788 - Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanununun 
60 ıncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun 8 3, 

159:160,261 
5789 - Askerî Memurlar Kanununun 3128 Sayılı 

Kanunla Değişen 5 inci Maddesinin 3 üncü 
Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 8 140. 

230:231,274:275 
5790 - Avrupalılararası Tediye Birliği Anlaşmasının 

8 inci Maddesi Hükümlerinin Türkiye ile Fran
sa Arasında Tatbikini Mümkün Kılmak Üzere 
Teati Edilen Mektupların Onanması Hakkında 
Kanun 8 30,225, 

273,278,285, 
288:291 

5791 - Çekoslovakya'ya Eski ve Yeni Tütünlerin 
Satışları Hakkındaki Protokolün Onanmasına 
Dair Kanun 8 30. 

255,273,278, 
285,292:295 

5792 - Avrupalılararası Tediye Birliği Anlaşması 
Hükümlerinin Türkiye ile Belçika Arasında 
Tatbikini Mümkün Kılmak Üzere İmzalanan 
Protokolün Onanması Hakkında Kanun 8 30, 

226,273:274, 
281,285,296:299 

5793 - Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilâtı ve 
Vazifeleri Hakkındaki 2287 Sayılı Kanunun 
2773 Sayılı Kanunla Değiştirilen 9 uncu Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 8 103, 

226,274,281, 
285,300:303 

5794 - 5450 Sayılı Kanunla Onanan Milletlerarası 
Telekomünikasyon Sözleşmesine Ek Telgraf ve 
Telefon Tüzüklerini. Nihaî Protokolü, Karar ve 
Dilekleri İhtiva Eden Vesikaların Onanması 
Hakkında Kanun 8 185, 

231,275,281, 
285,304:307 
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5795 - Refah Vapurunda Ölen Askerî Şahısların Şe
hit, Dul ve Yetimlerinin de Şehit Dul ve Yetimi 
Sayılması Hakkında Kanun 8 271, 

324,387:388 
5796 - İstanbul Üniversitesi Binalarının Yapımı Hak

kındaki 4999 Savılı Kanunun Birinci Maddesin
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 8 313, 

345,390:391 
5797 - Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliğinin 

ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün Vazifele
rine, Devlet Davalarının takibi Usullerine Dair 
Olan 4353 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun 8 345, 

392:399 
5798 - Kör, Sağır ve Dilsizlere Mahsus Bazı Alet ve 

Cihazların Gümrük Resmî ile diğer Vergi ve Re
simlerden Muaflığı Hakkında Kanun 8 218, 

263,265,265, 
362:364,365, 
366,373:376, 
387,401,407, 

431:434 
5799 - Türkiye-Belçika Ödeme Anlaşmasının 13 üncü 

Maddesinin değiştirilmesi İçin Belçika Elçiliği ile 
Teati Olunan Mektupların Onanması Hakkında 
Kanun 8 259. 

285,364,365:366, 
366,377:380,387, 

401,407:408. 
435:438 

5800 - Kadrodan Çıkarılmış Bulunan Harb Gemile
rinin Satılmasına Dair Kanun 8 386, 

459:460 
5801 - Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gı

da ve Tarım Teşkilâtı, Birleşmiş Milletler ve Mil
letlerarası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında, 
Akdeniz Mıntakası Hükümetlerine Bazı Teknik 
Yardımlar Teminine Dair Anlaşmanın Onanma
sı Hakkında Kamın 8 344, 

345:346,386,444, 
445,459.460.468, 

470,471:474 

7331 



T l RK PARLAMENTO TARİHİ 

No. Cilt Sayfa 

5802 - Astsubay Kanunu 9 6:7 
5803 - İsmailoğlu 131 0 Doğumlu Ahmet Demircioğ-

lu'nun Hükümlü Olduğu Cezanın Affı Hakkında 
Kanun 9 21 

5804 - Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkındaki 4036 Sayılı Kanunun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Olan 4896 Sayılı Ka
nuna Bağlı (1) Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun 9 23 

5805 - Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu Teşkiline ve Vazifelerine Dair Kanun 9 19:21, 

30,37:38,54.57 
5806 - Dinî Yayınlar Döner Sermayesi Hakkında 

Kanun 9 21:22. 
30,38,58:61 

5807 - Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Veril
mesi Hakkındaki 5254 Sayılı Kanuna Ek 
Kanun 9 22:23, 

30.38,62:65 
5808 - Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti 

Arasında 1 Temmuz 1950 ila 30 Haziran 1951 
Devresinde Mübadele Edilecek Mallara Ait (A) 
ve (B) Listelerini Muhtevi Protokolün Onanma
sına Dair Kanun 9 23,32, 

38,66:69 
5809 - Türkiye - Federal Almanya Ödeme Anlaşma

sının 3 üncü Maddesi Ekinde Musarrah Tediye
lere Yeni Bazı Ödemelerin İlavesi Hakkındaki 
Mektupların Onanmasına Dair Kanun 9 23:24, 

32,38,70:73 
5810 - Türkiye- Yugoslavya Ticaret Anlaşmasına Ek 

Listelerin Yürürlük Sürelerinin Uzatılmasına 
Dair Mektupların Onanması Hakkında Kanun 9 24,32, 

38,74:77 
5811 - Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 

5611 Sayılı Kanunla Değiştirilen Birinci Madde
sinin (B) Fıkrasının Değiştirilmesine ve Mezkûr 
Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun 9 4, 

84.88 
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5812 - Millî Savunma Bakanlığının Kuruluş ve Gö
revlerine Dair 5398 Sayılı Kanunun Beşinci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 9 4. 

84:87.88 
5813 - Almanya ile Harb Haline Nihayet Verilmesi

ne Dair Kanun 9 83, 
154:162,194:195 

5814 - Sivas Kongresince Seçilen Temsil Heyeti 
Üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde Bulunan Üyelere Vatani 
Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hak
kındaki Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun 9 83, 

126.189,197,202, 
207.214:217 

5815 - Vergi Usul Kanununun Bazı Maddeleri ile 
Kanuna Bağlı Cetvelde Değişiklik Yapılmasına 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler ve Fıkralar Ek
lenmesine Dair Kanun 9 83, 

127:154,189:194, 
197.202,207, 

218:221 
5816 - Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında 

Kanun 9 123, 
250,251:265, 
266:278,278: 
290,295:298. 

303:324 
581 7 - Tedip ve Tenkil Hareketleri Sırasında Yabancı 

Memleketlere İltica ve 5677 Sayılı Af Kanunun
dan İstifade ile Memlekete Dönen Yoklama Kaça
ğı, Bakaya ve Saklı Efradın Askerlik Muameleleri
nin Tehirine Dair Kanun 9 185, 

236:237,374 
5818 - Hayvanlar Vergisi Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştiı ilmesi ve Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması Hakkında Kanun 9 250, 

324:342.351: 
362,374,382, 

392:395 
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5819 - Yüksek Denizcilik Okulu ve Denizcilik Mes
lek Okulu ve Kursları Hakkındaki 3.YT.1946 
Tarihli ve 4915 Sayılı Kanuna Ek Kanun 9 83, 

124:125,187:188, 
236,362:363,374, 

382,396:399 
5820 - Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü Madde

sine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 9 83, 
125:126,188:189, 
363:374,375,378, 

382,400:403 
5821 - Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik 

Kanunu 9 348, 
425:438,455:458, 
469,477,493:496 

5822 - Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Millî 
Eğitim Bakanlığına Devrine Dair Kanun 9 250, 

377,378,468:469, 
473,475,486, 

497:500 
5823 - Tütün ve Müskirattan Alınacak Müdafaa 

Vergisi Hakkındaki 2460 Sayılı Kanununda 
Değişiklik Yapılması ve Bu Kanunu Tadil 
Eden Bazı Hükümlerin Kaldırılması Hakkın
da Kanun 9 250, 

378:382,469:470. 
473,475,486:487, 

501:504 
5824 - Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilâtına Dahil 

Memleketler Arasındaki Mübadeleleri Serbest
leştirmek Amacıyla Mezkûr Teşkilâta Dahil 
Memleketler Arasında İmzalanan (Bir Avrupa 
Tediye Birliği Kurulması Hakkında Anlaşma) 
ile Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması Hak
kındaki Anlaşmanın Muvakkat Tatbikına Dair 
Olan Protokolün Onanması Hakkında Kanun 9 4,89:93, 

177:181,249:250, 
382:385,470:471, 

473,475,487, 
505:508 
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5825 - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât 
ve Memurları Kanununda ve Bu Kanuna Ek 
4862, 5087 ve 5 1 94 Sayılı Kanunlara Bağlı 
Kadro Cetvelleri ile 1951 Yılı Bütçe Kanunu
na Bağlı (L) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun 9 301, 

385:386.471:472. 
473,475,487,491, 

509:512 
5826 - İskân Kanununu Tadil Eden 5098 Sayılı 

Kanunun 12 nci Maddesinin Değiştirilmesi 
ve Yasaklığı Kaldırılan Yerlerle 5227 Sayılı 
Kanunun 1 inci Maddesinin 4 üncü Bendin
de Zikredilen İdareten Boşaltılmış Bölgelerde 
Köyler Teşkili ve Halkının Yerleştirilmesi Hak
kında Kanun 9 185, 

408,518:519 
5827 - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Meteoroloji İş

leri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri 
Hakkındaki Kanunun 15 inci Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun 9 227, 

347:348,443,731 
5828 - 5210 sayılı Kanunun Birinci Maddesinin 

Değiştirilmesi ve 5. 6 ve 7 nci Maddelerinin 
Kaldırılması Hakkında Kanun 9 348, 

443:444,731:732 
5829 - Vatanî Hizmet Tertibinden Bir Malûle Ay

lık Bağlanmasına Dair Kanun 9 259, 
474:477.733 

5830 - Resmî Daire ve Müesseselerin Siyasî Par
tilere Bedelsiz Mal Devredemiyeceklerine ve 
Bu Daire ve Müesseselerle Münfesih Dernek
lere Ait Olup Siyasî Partilere Terkedilmiş Olan 
Gayrimenkul Mallarla Bu Partiler Tarafından 
Genel Menfaatler İçin Yaptırılmış Olan Bina
ların Sahiplerine ve Hazineye İadesine Dair 
Kanun 9 301, 

517.575:631, 
635:689,693:727. 
732,735,741:744 
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5831 - 1951 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı A / 1 ve 
A / 2 İşaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun 9 517, 

727:730.734, 
737,738.745:748 

5832 - Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilâtı Hak
kındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Olan 3821 Sayılı Kanuna Ek Kanun 9 301, 

442:443,730:731, 
734,737.738, 

749:752 
5833 - Hariçten Satınalınan Buharlı ve Motorlu 

Gemilerle Memlekette Yapılan Mümasilleri 
İçin Getirilecek Eşyanın Gümrük Resminden 
İstisnası Hakkındaki 3339 Sayılı Kanunun 
Yürürlük Süresinin Uzatılmasına Dair Kanun 9 347, 

444,732,734,737, 
738.753:756 

5834 - Teşkilâtlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı 
Prensiplerinin Uygulanmasına Mütaallik 98 
Numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi
nin Onanması Hakkında Kanun 9 347, 

444,732:733, 
734,737,738, 
740,757:760 

5835 - Ücretli İş Bulma Büroları Hakkındaki 96 
Numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi 
(1949 Tadili) nin Onanması Hakkında Kanun 9 348, 

445,733.734. 
737.738.740, 

761:764 
5836 - Demiryolu ile Eşya Nakliyatına Mütaallik 

1933 Tarihli Milletlerarası Mukaveleye Ek 
Olarak Bern'de Akdedilen Mukavelenin Onan
ması Hakkında Kanun 9 453, 

533:534,734. 
737,738,765:768 

5837 - İşçilere Hafta Tatili ve Genel Tatil Günlerin
de Ücret Ödenmesi Hakkında Kanun 9 300. 

634,734:738, 
772:791,793, 
794,837:840 



DÖNEMİN SİYASÎ YAPISI VE BAŞLICA ETKİNLİKLER 
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5838 - Subay ve Askeri Memurların Maaşları Hak
kındaki Kanunun Birinci ve İkinci Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun 9 770, 

899,899:900 
5839 - Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü

lüne Dair Olan 3656 Sayılı Kanuna Bağlı (1) Sa
yılı Cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü Kısmında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 9 227. 

770,899.900:901 
5840 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Top

rak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün Baş
bakanlığa Bağlanmasına Dair Kanun 9 573, 

770,899,901:903 
5841 - Ödünç Para Verme İşleri Kanununun Bazı 

Maddelerini Değiştiren 3399 Sayılı Kanunun 
1 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na İki Madde İlâvesi ve 2279 Sayılı Kanunun 
17 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun 9 770, 

899,903:910 
5842 - Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı 

Kanunu 9 227, 
574,791,792: 
794,795:835, 
843:898,905, 
910,922:925 

5843 - Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü İhti
yaçları İçin Gelecek Yıllara Geçici Yüklenme
lere Girişilmesi Hakkındaki 4860 Sayılı Ka
nunun Birinci Maddesini Değiştiren 5076 
Sayılı Kanuna Ek Kanun 9 770, 

899,901,905, 
910,926:929 

5844 - Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun 11 9:21 

5845 - Millî Korunma Kanununa Göre Yapılmış 
Olan Harcamalara Ait 1946 Takvim Yılı Bi
lançosunun Onanması Hakkında Kanun 11 21:22. 

32,32:35 
5846 - Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 11 22:32, 

42:53 

7337 



T Ü R K PARLAMENTO TARİHİ 

No. Cilt Sayfa 

7338 

5847 - Türkiye ile Iran Arasında imzalanan Yolcu 
ve Mal Transit ve Nakliyatını Kolaylaştırmayı 
ve Çoğaltmayı Gııden Anlaşma ve Ekleri ile 
Ödeme Anlaşması ve Eki Mektupların Onan
ması Hakkında Kanun 11 54:57, 

93:94,97,101, 
103,104:107 

5848 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail 
Devleti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma
larına Dair Olan Anlaşma ile Ekinin Onan
ması Hakkında Kanun 11 57:58, 

94,97,101. 
103,108:11 I 

5849 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran 
Şehinşahlık Hükümeti Arasında Kendi Ülke
leri Beyninde ve Daha Ötelerinde Ticarî Ha
va Servisleri Tesisi İçin Anlaşma ile Ekinin 
Onanmasına Dair Kanun 11 58,94, 

97,101,103, 
112:115 

5850 - Zührevi Hastalıkların Tedavisi İçin Tica
ret Gemicilerine Gösterilecek Kolaylıklara 
Mütaallik Anlaşmaya Katılmamıza Dair 
Kanun 11 53:54, 

95,97,101, 
103.1 16:119 

5851 - Diyarbakır İline Bağlı Eğil İlçesi Adının 
(Dicle) ve Bu İlçeye Bağlı Dicle Bucağının 
Adının da (Eğil) Olarak Değiştirilmesi Hak
kında Kanun 11 58:59, 

76:78.135 
5852 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ame

rika Birleşik Devletleri Adına Hareket Eden 
Export-İmport Bank Arasında Akdedilen (36) 
Milyon Dolarlık Kredi Anlaşmasının Onan
masına Dair Kanun 11 58, 

70:75.134:135. 
137,140,154, 

155:158 
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5853 - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında İmzalanan Ekonomik İş
birliği Anlaşmasını Değiştiren Protokolün 
Onanmasına Dair Kanun 11 58, 

75:76,135,137. 
141,154,159:^62 

5854 - 1951 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı ( A / l ) ve 
( A / 2 ) İşaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun 11 225, 

275,338,338:348, 
350,351:354 

5855 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası ve Ek
lenti Binaları ile Tesislerinin Yapımı Yetkisinin 
Bayındırlık Bakanlığına Devri Hakkındaki Ka
nuna Ek Kanun 11 58, 

95:101,375,381. 
382,390,395,398 

5856 - Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Ka
nunun 4 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi
ne Dair Kanun 12 52 

5857 - Başbakan ve Bakan Makam Ödenekleri Hak
kında Kanun 12 4, 

35:36,95,96:97 
5858 - Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea

dülüne Dair Olan Kanuna Bağlı (1) Sayılı Cet
vel ile Tadil ve Eklerinin Adalet Bakanlığı Mer
kez ve İller Kısımlarında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun 12 36, 

95,97.108, 
122:133 

5859 - Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına Dair Kanu
nun 2020 Sayılı Kanunla Değişen 1 ve 5 inci 
ve 5458 Sayılı Kanunla Değişen 3 üncü Mad
delerinin Değiştirilmesi ve 4 üncü Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 12 36, 

95,133:137 
5860 - 16.111.1950 Tarihli ve 5602 Sayılı Tapulama 

Kanununa Ek Kanun 12 156, 
157:160,160, 
161,183:186 
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5861 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ma
kam Ödeneği Hakkında Kamın 12 4, 

36,95,97, 
150,190:195 

5862 - Adliye Harç Tarifesi Kanununa Ek Noter 
Harç Tarifesi Hakkındaki Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Biı Maddesinin 
Son Fıkrasının Kaldırılması Hakkında Kanun 12 166: 

167,220,225. 
228,234,253:256 

5863 - Vakıflar Genel Vlüdürlüğü 1951 Yılı Bütçe 
Kanununa Bağlı A) İşaretli Cetvelde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun 12 4, 

217,311:312, 
313,314,326. 

328:331 
5864 - 60 Milyon Liralık İç İstikraz Akdî Hakkında 

Kanun 12 260, 
314:316,323, 
326,332:335 

5865 - Kibritin Tekelden Çıkarılmasına ve İstihlâk 
Vergisine Tabi Tutulmasına Dair Kanun 12 52: 

68,161 :166,316: 
326,401,408, 

412:413.429:432 
5866 - Gümrük Tarifesi Kanununa Bağlı Giriş 

Genel Tarifesinin 64 7 nci Numarasının De
ğiştirilmesine D a i r Kanun 12 166, 

326,402,408, 
413,433:436 

5867 - Muamele Vergisi Kanununun 9 uncu Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine ve 89 uncu Mad
desinin 6 nci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun 12 166, 

326:327,402,408, 
413,437:440 

5868 - İş Kanununun 5518 Sayılı Kanunla Tadil Edi
len 13 üncü Maddesinin 6 nci Fıkrasının Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun 13 118:1 19 

5869 - Ankara Üniversitesi 1951 Yılı Bütçe Kanunu
na Bağlı ( A / 1) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kamın 13 26, 

98,1 15.131. 
143:146 
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5870 - Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1951 
Yılı Bütçe Kanununa Bağlı ( A / 1) İşaretli Cet
velde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 13 26, 

5871 - Tekel Genel Müdürlüğü 1951 Yılı Bütçe 
Kanununa Bağlı A / 1) ve ( A / 2 ) İşaretli Cet
vellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun 

98.1 15.131. 
147:150 

13 26, 
99.115.131. 

151:154 
5872 - 1951 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvel

lerde Aktarma Yapılması ve Aktarma Sure
tiyle Olağanüstü Ödenek Verilmesi Hakkın
da Kanun 13 64, 

99:1 15.120, 
132.158 

5873 - Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme 
Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe Yılı Kesin
hesap Kanunu 13 26, 

1 15,120.132, 
159:162 

5874 - Orman Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe Yılı 
(7) Aylık Kesinhesap Kanunu 13 26, 

115:116,120, 
132,163:166 

5875 - Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1946 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 13 64, 

1 16:1 17.120. 
132.167:170 

5876 - Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü nün 1946 Bütçe Yılı Kesin
hesap Kanunu 13 64, 

117.123.132, 
171:174 

5877 - Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 
1946 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 13 64, 

117:118.123, 
132,175:178 

5878 - Turistik Otel İnşası İçin İstanbul Belediyesi 
Tarafından Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına Devredilecek Arsalar Hakkında Kanun 13 119:120, 

123, i 32,179:182 
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5879 - Devlet Denizyoiları ve Limanlan İşletme Ge
nel Müdürlüğünün Hazine Kefaletiyle Çıkardı
ğı Bonoların Denizcilik Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Tarafından Yapılacak Yenileme Mua
melelerine Dair Kanun 13 97, 

187:194.204, 
212,215:218 

5880 - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş 
ve Memurları Kanununa Ek 4862 Sayılı Kanu
na Bağlı Kadro Cetvellerinde Değişiklik Yapıl
masına ve 4871 Sayılı Kanunun 3 üncü Mad
desinin 2 nci Fıkrasının Kaldırılmasına Dair 
Kanun 13 3.96, 

186:187,245:253 
5881 - Tuz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun 13 120: 

121,271 
5882 - Umumî Hıfzıssılılıa Kanununun 170 inci 

Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun 13 121: 

131.271:272 
5883 - Islahı Hayvanat Kanununun Bazı Madde

lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 13 4, 
132:134,272:274 

5884 - Tekel Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu 13 185. 

269:270.275. 
278,291,301:304 

5885 - Tekel Genel Müdürlüğünün 1945 Bütçe Yılı 
(7) Aylık Kesinhesap Kanunu 13 221: 

222.270,275. 
278,291,305:308 

5886 - Kuzey Atlantik Andlaşmasına Türkiye Cum
huriyetinin Katılmasına Dair Kanun 13 312. 

313:339.339. 
339:340.343:346 

5887 - Harçlar Kanunu 13 477, 
715:723,727:772, 
780,786,820:823 
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5888 - Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne Dair Olan Kanuna Bağlı (1) Sayılı Cet
vel ile Tadil ve Eklerinin Adalet Bakanlığı Mer
kez ve İller Kısımlarında Değişiklik Yapılması 
Hakkındaki Kanunun Geçici Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 13 400. 

633.81 1:812 
5889 - Akar Yakıtlardan Alınacak Yol Vergisi 

Kanunu 13 185, 
225,772:786. 
786:81 1.814. 

815.818.824:827 
5890 - Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 

Genel Müdürlüğünün 1951 Yık Bütçesinde 
Değişiklik Yapüması Hakkında Kanun 13 261, 

400,812.814, 
815.818,828:831 

5891 - 1951 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı ( A / l ) İşa
retli Cetvelde Aklarına Yapılması Hakkında 
Kanun 13 400. 

813.814,815, 
818.818,832:835 

5892 - Orman Genel Müdürlüğü 1951 Yılı Bütçe 
Kanununa Bağlı ! A / 1) ve ( A / 2 ) İşaretli Cet
vellerde Aktarma Yapılması ve Aktarma Su
retiyle Olağanüstü Ödenek Verilmesi Hak
kında Kanun 13 261, 

400.813.814. 
815.818,836:839 

5893 - 1951 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı ( A / l ) ve 
( A / 2 ) İşaretli Cetveller Arasında Aktarma Ya
pılması Hakkında Kanun 13 476, 

633.813:814.818. 
819.840:843 

5894 - Karayolları Genel Müdürlüğü 1951 Yılı Büt
çe Kanununa Bagh ( A / 1) İşaretli Cetvelde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun 13 550. 

633.814,818, 
819.844:847 
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5895 - Ankara Üniversitesi 1952 Yılı Bütçe Kanunu 13 312. 
933:944.944. 
949:952.986: 

989.1003,1011, 
1078:1081 

5896 - İstanbul Üniversitesi 1952 Yılı Bütçe Kanunu 13 312, 
933:944.944. 
949:952.989: 

994.1008, 
1011.1082:1085 

5897 - İstanbul Teknik Üniversitesi 1952 Yılı Bütçe 
Kanunu 13 312, 

933:944.945. 
949:952.994: 

998,1005. 
1012,1086.1089 

5898 - Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1952 Yılı 
Bütçe Kanunu 13 312, 

933:944.949:952. 
998:1 000.1 005, 
1012,1090:1093 

5899 - Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1951 Yılı Bütçe Kanunu 13 312, 

1062:1072,1076: 
1077,1099,1 111. 

1 117:1118, 
1248:1251 

5900 - Tekel Genel Müdürlüğü 1952 Yılı Bütçe 
Kanunu 13 312. 

1099:1 1 15,1 1 18: 
1123,1125,1 125, 
1126,1252:1255 

5901 - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1952 Yık Bütçe Kanunu 13 312. 

1 123:1 137.1 150: 
1152,1 159,1 164, 

1256:1259 
5902 - Orman Genel Müdürlüğü 1952 Yılı Bütçe 

Kanunu 13 312, 
1123:1 137,1 152: 
1159,1 162.1163, 
1164,1260:1263 
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5903 - Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü nün 1952 Yılı Bütçe Kanu
nu 13 312, 

1159:1 171.1 173: 
1181,1 190.1202. 
1210.1264:1267 

5904 - Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1952 
Yılı Bütçe Kan unu 13 312, 

1 159:1 171.1 181: 
1 185,1 190,1202, 
1210,1268:1271 

5905 - Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü 1952 Yılı Bütçe Kanunu 13 312. 

1159:1 171.1185: 
1 190.1202,1210, 

1272:1275 
5906 - Karayolları Genel Müdürlüğü 1952 Yılı 

Bütçe Kanunu 13 312. 
1001:1016.1032: 
1039,1227:1229. 
1233,1239.1242. 

1276:1279 
5907 - Vakıflar Genel Müdürlüğü 1952 Yılı Bütçe 

Kanunu 13 312, 
1229:1232,1233. 

1239.1242. 
1280:1283 

5908 - 1952 Yılı Bütçe Kanunu 13 312, 
348:397,400:473. 
478:541,541:543, 
544:547551:626, 

627:630.633:714. 
814:819,851:944. 
949:974,975:986. 
1001:1032,1039: 
1076.1099:1 1 18. 
1123:1 149.1159: 
1 172.1 190.1227. 
1232:1247,1288: 
1299.1349:1352 
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5909 - Konya Ovası Sulama İdaresinin Teşkilât ve 
Vazifeleri Hakkındaki Kanunun Birinci Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun 14 123 

5910 - 1945 Bütçe Yılı (7) Aylık Kesinhesap Kanunu 14 4:5, 
109:1.14,138, 
145:146,158. 
173.192:195 

5911 - 1946 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 14 5, 
114,146:147, 
158,173,190. 

196:199 
5912 - Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

nün 1946 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 14 5, 
114,147:148, 
158,173,190, 

200:203 
5913 - Orman Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe 

Yılı Kesinhesap Kanunu 14 5, 
114,148,158.173, 

191,204:207 
5914 - Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü

dürlüğünün 1946 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu 14 5, 

114,149,158,173, 
191.208:211 

5915 - Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1946 Büt
çe Yılı Kesinhesap Kanunu 14 5, 

1 14.149:150. 
158,173,191.., 

212:215 
5916 - Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme 

Genel Müdürlüğünün 1945 Bütçe Yılı (7) 
Aylık Kesinhesap Kanunu 14 63, 

114.150:151.158, 
173,191,216:219 

5917 - Gayrimenkule Tecavüzün Defi Hakkında 
Kanun 14 123: 

137,151:181, 
224:254,382, 
389,418:433 
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5918 - Askeri Muhakeme Usulü Kanununun 
4280 Sayılı Kanunla Değiştirilen 4 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun 14 449, 

479:480 
5919 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuru

luş ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Geçici 
Bir Madde Eklenmesine Dair Olan Kanuna 
Ek Kanun 14 449: 

450,480:481 
5920 - Türkiye Cumhuriyeti ile Dominik Cumhu

riyeti Arasında İmzalanan Dostluk Andlaşma-
sının Onanması Hakkında Kanun 14 528: 

529.531, 
535.537:540 

5921 - 1952 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (B) ve 
( A / l ) İşaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun 14 500, 

563:565,569, 
572.577, 
578:581 

5922 - 3803 Sayılı Köy Enstitüleri Kanununun 
5 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun 15 17:18 

5923 - Türkiye-İsveç ö d e m e Anlaşmasına Ek Ola
rak Ankara'da İmzalanan Protokol ve Ekleri
nin Onanması Hakkında Kanun 15 51, 

57,58,61, 
72,74:77 

5924 - Türkiye-İsveç Ticaret ve Ödeme Anlaşmala
rının Tekrar Yürürlüğe Girmelerine Dair Mek
tup Teatisi Suretiyle Yapılan Anlaşmanın Onan
ması Hakkında Kanun 15 51, 

57,58,61. 
72,78:81 

5925 - Türkiye ile Pakistan Arasında Dostluk And-
laşmasının Onanmasına Dair Kanun 15 51:52, 

57,58,61, 
72,82:85 
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5926 - Türkiye ile Hindistan Dostluk Arıdlaşması-
nın Onanmasına Dair Kanun 15 52, 

57,58.61, 
72,86:89 

5927 - Cemiyetler Kanununun 33 ve 35 inci Mad
deleri ile Muvakkat Maddesinin Tadiline Dair 
Kanun 15 49:51, 

66:67 
5928 - Noter Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesi Hakkında Kanun 15 18:24, 
25:26,123:128 

5929 - İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Ana
lık Sigortaları Hakkındaki Kanunun 5564 Sa
yılı Kanunla Tadıl edilen 32 nci Maddesinin 
(A) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 15 24:25. 

128 
5930 - Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü

dürlüğü Teşkilât. Vazife ve Memurlarına Ait 
Kanunun 51 inci Maddesine Bir Fıkra İlavesi 
Hakkında Kanun 15 68,183 

593 l - Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teş
kilâtı Hakkındaki Kanunun (5) inci Maddesinin 
Kaldırılması ve B u Kanuna İlişik Cetvelde Deği
şiklik Yapılması 1 lak kında Kanun 15 68:69, 

183:184 
5932 - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Krallığı 

Arasında İmzalanan Kültür Anlaşmasının Onan
ması Hakkında Kanun 15 67, 

181:182,186. 
187,194,203:206 

5933 - Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuri
yeti Arasında Kültürel Münasebetlere Mütaallik 
Anlaşmanın Onanmasına Dair Kanun 15 67, 

182,186,187. 
194,207:210 

5934 - Türkiye ile İtalya Arasındaki Kültür Anlaşma
sının Onanması Hakkındaki Kanun 15 67. 

182,186,189, 
194,211:214 
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5935 - Türkiye Cumhuriyeti ve Diğer Müttefik Dev
letler ile Japonya Arasında İmzalanan Barış 
Anlaşması ile Eki Protokolün ve İki Beyanna
menin Onanması Hakkında Kanun 15 67:68. 

182:183,186.189, 
194.215:218 

5936 - İstiklâl Harbi Malûllerine Verilecek Para 
Mükâfatı Hakkında Kanun 15 69, 

184:186,189, 
194.219:222 

5937 - İhtiyarlık Sigortası Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun 15 94, 

186:193,274:276 
5938 - Türkiye ile İspanya Arasında İmzalanan Ti 

caret ve Ödeme Anlaşmalarıyla Eklerinin Onan
ması Hakkında Kanun 15 186, 

273:274.282, 
283.286,291:294 

5939 - 1952 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde 
Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 15 271, 

298:299,302,308,322.33 1:334 
5940 - Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme 

Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe Yılı Kesin
hesap Kanunu 16 6:7. 

8,16:17. 
20.21:24 

5941 - Millî Korunma Kanununa Göre Yapılmış 
Olan Harcamalara Ait 1947 Takvim Yılı Bilan
çosunun Onanması Hakkında 16 9. 

15,17.25:28 
5942 - Millî Korunma Kanununa Göre Yapılmış 

Olan Harcamalara Ait 1948 Takvim Yılı Bi
lançosunun Onanması Hakkında Kanun 16 9,15, 

17,29:32 
5943 - 1952 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvel

lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karnın 16 9:11, 
15,17.33:36 

5944 - Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne Dair Olan 3656 Sayılı Kanuna 
Bağlı (1) Sayılı Cetvelin Tarım Bakanlığı Kıs
mında Değişiklik Yapılması Hakkında Kamın 16 53:54 
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5945 - Milletlerarası iktisadî işbirliği Teşkilâtının 
Dışişleri Bakanlığına Bağlanması Hakkında 
Kanun 16 52:53. 

58,67,77:80 
5946 - Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti 

Arasında Mübadele Edilecek Mallara Ait (A) 
ve (B) Listeleri Hakkındaki Protokolün Onan
masına Dair Kanun 16 53. 

58.67,81:84 
5947 - Milletlerarası Çalışama Bürosu ile Türki

ye Cumhuriyeti Hükümeti Arasınada İstan
bul'da Yakın ve Orta-Doğu İş Gücü Faaliyet 
Merkezi Kurulması için Cenevre'de İmzala
nan Anlaşmanın Onanması Hakkında Kanun 16 99, 

106,113,120:123 
5948 - Gördes Kasabasının Nakledileceği Kocamut-

luk Mevkiinde Yaptırılacak Meskenler Hakkın
daki Kanunun Birinci Maddesine Bazı Fıkra
lar İlavesine Dair Kanun 16 39:40, 

99:100,106, 
113,124:127 

5949 - Yabancı Memleketlerle Geçici Mahiyette Ti 
caret Anlaşmaları ve Modüs Vivendiler Akdine 
ve Bunların Şümulüne Giren Maddelerin Güm
rük Resimlerinde Değişiklik Yapılmasına ve An
laşmaya Yanaşmayan Devletler Muvaredatına 
Karşı Tedbirler Alınmasına Yetki Verilmesine 
Dair Kanunun Yürürlük Süresinin Uzatılması 
Hakkında Kanun 16 88. 

147:157 
5950 - Uçuş Tazminaü Hakkında Kanun 16 11:16, 

41:52.99, 
132:141,147, 
158,173:176 

5951 - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunda Bazı Değişiklikler Yapılmasına ve Bu 
Kanuna Bazı Hükümler Eklenmesine Dair 
Kanun 16 141:147, 

149,158,169:172 
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5952 - Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne Dair Kanuna Bağlı (1) Sayılı Cet
velin 4665 Sayılı Kanunla Değiştirilen Dışiş
leri Bakanlığı Kısmına Bazı Kadrolar Eklen
mesi ve Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu Hakkın
daki 3312 Sayılı Kanuna Bazı Hükümler İlâ
vesi Hakkında Kanun 16 117, 

158:167,192:194 
5953 - Basın Meslekinde Çalışanlarla Çalıştıran

lar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hak
kında Kanun 16 131, 

210:216 
5954 - Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 

Genel Müdürlüğü İşçilerine Mesken Yaptır
maları İçin Borç Para Verilmesine Dair Ka
nun 16 100:101, 

228:229 
5955 - Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilâtına Ait 

4274 Sayılı Kanunun 13 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesine ve Aynı Kanunun 15 inci 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun 16 101:112, 

115:116,229:230 
5956 - Tedrisatı İptidaiye Kanunu Muvakkatinin 

77 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun 16 112, 

1 16:1 17,230 
5957 - Denizaltıcı ve Dalgıçlara Verilecek Tazmi

nat Kanunu 16 113:115, 
231:232 

5958 - Hilâfetin İlgasına ve Hanedanı Osmaninin 
Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıka
rılmasına Dair Olan 431 Sayılı Kanunun İkin
ci Maddesinin Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 16 216:217. 

233:236 
5959 - İsparta İli Uluborlu İlçesinin Senirkent Bu

cağında İlçe Kurulması Hakkında Kanun 16 179.236 
5960 - Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea

dülüne Dair Olan Kanuna Bağlı (1) Sayılı Cet
velin Maliye Bakanlığı Kısmına Bazı Kadrola
rın Eklenmesi Hakkında Kanun 16 237:238 
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596 1 - Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve Ödeme 
Anlaşmalarının Czatılması Hakkında Teati Edi
len Mektupların Onanmasına Dair Kanun 16 112:113, 

230,233.252, 
256:259 

5962 - Ankara'da Gençlik Parkmdaki Bina ve Te
sislerin Ankara Belediyesine Devri Hakkında 
Kanun 16 238:244, 

250,252,260:263 
5963 - Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde 

Edilecek Topraklar Hakkındaki 5516 Sayılı Ka
nunun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Geçici 
Maddeyi Yürürlükten Kaldıran Kanun 16 54:67, 

90:99,194: 
199,276:291 

5964 - Gümrük Kanununun 18 inci Maddesi Uya
rınca Gümrük Resminden Muaf Olarak Yurda 
Giren Eşyadan Tekel Maddesi Olanlarının Te
kel Resmî ile Diğer Vergi ve Resimlerden de 
Muafiyetine Dair Kanun 16 87, 

292:293.295. 
296,300:303 

5965 - Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne Dair Olan 3656 Sayılı Kanuna Ek 4644 
Sayılı Kanunun 1 1 inci Maddesinin Kaldırılma
sı ve 3656 Sayılı Kanuna Bağlı (1) Sayılı Cetve
lin Milli Eğitim Bakanlığı Kısmında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun 16 87, 

293:294 
5966 - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu

nunun Geçici 3 ııncü Maddesine İki Fıkra Ek
lenmesi Hakkında Kanun 16 178, 

294:295 
5967 - Rize İline Tabi Güneyce Üçe Merkezinin 

Nakledilmesi ve Adının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun 16 200: 

210.311 
5968 - 111 1 Sayılı Askerlik Kanununa Ek Kanun 16 178. 

267,312:313 
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5969 - Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Eko
nomik İşbirliğine Dahil Memleketlerle Borçlan
ma, Yardım ve Ödeme Anlaşmaları Akdî İçin 
Hükümete Yetki Verilmesine Dair 5436 Sayılı 
Kanunun Yürürlük Süresinin Uzatılması Hak
kında Kanun 16 267. 

31 1:312.319, 
324:325.339:342 

5970 - Ankara'daki Kızılay Hastanesinin Satmalın-
ması Hakkında Kanun 16 267. 

312.319, 
325.343:346 

5971 - Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması Hak
kındaki Anlaşmayı Tadil Eden İki Sayüı Ek 
Protokolün Onanmasına Dair Kanun 16 178, 

295,313:315, 
319,325,347:350 

5972 - Türkiye ile İtalya Arasında İmzalanan Ti 
caret ve Ödeme Anlaşmalariyle Eklerinin 
Onanması Hakkında Kanun 16 179, 

315:319, 
325,351:354 

5973 - Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadroları 
Hakkındaki Kanıma Bağlı (2) Sayılı Cetvel
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 16 222, 

309,371:373 
5974 - 10.VI. 1946 tarihli ve 4926 Sayılı Kanuna 

Bağlı (1) Sayılı Cetvelin (II. Millî Eğitim İdare
leri) Kısmındaki İlkokul Öğretmen ve Yardım
cı Öğretmen Kadı olarının Kaldırılarak Yerine 
Dört Yıllık Öğretmen Kadrosu Konulmasına 
Dair Kanun 16 222. 

309.378:382 
5975 - Ankara Üniversitesi 1952 Yılı Bütçe Kanu

nuna Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun 16 222: 

223.309,363: 
366.370,375, 
382.440:443 
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5976 - Karayolları Genel Müdürlüğü 1952 Yılı Büt
çe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun 16 222: 

223,309.363:366, 
370:371.375, 
382,444:447 

5977 - Seyhan Barajının Finansmanı İçin Millet
lerarası İmar ve Kalkınma Bankası ile Akde
dilen Anlaşma ve Eklerinin Onanması Hak
kında Kanun 16 308: 

309,338,373:376. 
379,382,448:451 

5978 - 1952 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvel
lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 16 87, 

222:223,309,363: 
370,376:377,379, 
382,439,452:455 

5979 - Tıp Mensuplarının Devlet Teşkilâtında 
Vazifeye Alınma Şartları Hakkında Kanun 16 309, 

383:409 
5980 - Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Kuruluşu 

ve Görevleri Hakkındaki 2287 sayılı Kanu
na Ek 2773 Sayılı Kanunun 3 üncü Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına ve 4926 Sa
yılı Kanuna Bağlı (1) Sayılı Kadro Cetveline 
İmam-Hatip Okulları İçin Kadro Eklenmesi
ne Dair Kanun 16 222, 

309,425:426 
5981 - Mareşal Fevzi Çakmak'ın Kız Kardeşi Ne-

bahat Çakmak'a Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 16 309,429 

5982 - Vakıflar Kanununun 27 nci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 16 309, 

429:430 
5983 - Gümrük Tarifesi Kanununa Bağlı Giriş 

Genel Tarifesi Cetvelinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun 16 358, 

377:378,409: 
416,418,419, 
430.456:459 



DÖNEMİN SİYASI YAPISI V E BAŞLICA ETKİNİ İ K İ .ER 

No. Cilt Sayfa 

5984 - Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain Anlaş
ması ve Modüs Vivendi Akdetmiş Devletler 
Mallarından Bazıları için Giriş Genel Tari
fesindeki Resim Hadlerinde Yapılan İndirim
lerin Kaldırılması Hakkında Kanun 16 358. 

377:378.409: 
410.416:417. 
418,419.430, 

460:463 

5985 - Millî Savunma Bakanlığı Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi ile Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesinin Yek<liğerinden Ayrılması Hak
kında Kanun 16 222, 

309.417:425. 
428,430.464:467 

5986 - Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Hak
kındaki Kanuna Bağlı (1) Sayılı Cetvele Bazı 
Kadrolar Eklenmesi ve Bütçe Kanununa Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun 16 222, 

309.425.428. 
430.468:471 

5987 - Eskişehir'de Sel Baskınından Zarar Gören
ler İçin Yaptırılacak Meskenler Hakkındaki 
24.III. 1950 Tarih ve 5663 Sayılı Kanuna 
E k K a n u n 16 309. 

426:429.430: 
431.432,432. 
432.472:475 

5988 - 10 Kasım 1950 Tarihli Türkiye-Çekoslo-
vakya Tütün Protokolünün Yeniden Yürür
lüğe Konulması İçin Teati Edilen Mektup
ların Onanması Hakkında Kanun 16 309. 

432.432.432. 
476:479 

5989 - Heyeti Mahsus,ılarea Haklarında Karar Ve
rilmiş Olanların Emekli Haklarının Mahfuz 
Tutulması Hakkında Kanun 17 224:245 

5990 - Umumî Müfettişlik Teşkiline Dair Kanun 
ile Ek ve Tadillerinnı Yürürlükten Kaldırılma
sı Hakkında Kanun 17 245 
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5991 - 1702 ve 1880 Sayılı Kanunların Tadiline 
Dair 2517 Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin 
(B) Fıkrasının Dt ğ i ş t irilmesi ve (C) Fıkrasının 
da Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun 18 6:8 

5992 - Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevle
ri Hakkındaki 4036 Sayılı Kanunun Bazı Mad-
lerinin Değiştirilmesine Dair Olan 4896 Sayılı 
Kanuna Bağlı (1 i Sayılı Cetvelde Değişiklik Ya
pılması Hakkındaki 5804 Sayılı Kanuna Geçici 
Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 18 16:21, 

186:187 
5993 - Posta, Telgraf v ; Telefon İşletme Genel Mü

dürlüğünün 194" Bııtçe Yılı Kesinhesap Kanu
nu 18 125, 

185:186.188. 
191,191,192:195 

5994 - Posta, Telgraf \ e Telefon İşletme Genel Mü -
düdüğünün 1943 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu 18 280, 

315.327.327. 
329,339,340:343 

5995 - 1952 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı ( A / l ) İşa
retli Cetvelde Derişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun 18 280, 

316.327.329, 
344:347 

5996 - Taşova İlçesinin Amasya İline Bağlanması 
Hakkında Kanun 18 4, 

4 1 0 : 4 1 2 

5997 - 491 Sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
Tekrar Meriyete Konulması Hakkında Kanun 18 129: 

164.172,201: 
202.282:304. 

31 1.354. 
389:410.410. 
412.424:427 

5998 - Köy Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine 
ve 46 nci Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanunun Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına 
Dair 5672 Sayılı Kanunun Ek Birinci Madde
sinin Birinci Fıkrası iie Geçici Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun 19 8:9 
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5999 - Divanı Muhase'ıat Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 19 9:10.34 

6000 - Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden Bir 
Kısmının Kamulaştırılmasına Yetki Verilme
si Hakkında Kamın 19 21:22 

6001 - Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 
1947 Bütçe Yılı Hesabı Kati Kanunu 19 6.10. 

10,22,23.35:38 
6002 - Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 

1948 Bütçe Yılı Hesabı Kati Kanunu 19 6:7. 
10,10.22, 
23.39:42 

6003 - Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğünün 1947 Bütçe Yılı Hesa
bı Kati Kanunu 19 6:8, 

10.10.22, 
33:34.43:46 

6004 - Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve İki Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkındaki 5457 Sayılı Kanuna Muvakkat 
Bir Madde İlâvesine Dair Kanun 19 4. 

100:106 
6005 - Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea

dülü Hakkındaki 3656 Sayılı Kanunla Tadil ve 
Eklerinin İçişleri Vekâletine Ait Cetvelinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kamın 19 49,106 

6006 - Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün 1 947 Bütçe Yılı Hesabı Kati Kanunu 19 97:98, 

106,114, 
1 17.1 18.12 1 

6007 - Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün 1948 Bütçe Yılı Hesabı Kati Kanunu 19 98, 

106.1 14. 
1 17,122:125 

6008 - Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü nün 1948 Bütçe Yılı Hesa
bı Katî Kanunu 19 3:4. 

98:99.106. 
114.126:129 
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6009 - 1952 Yıh Bütçe Kanununa Bağlı ( A / l ) ve 
( A / 2 ) İşaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun 19 49. 

99:100.106. 
114,130:133 

6010 - Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve 
İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Olan Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine ve Bu Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Dair 
5671 Sayılı Kanunun Ek Birinci Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna Geçici Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun 19 49, 

94.140:141 
601 1 - Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea

dülüne Dair Olan 3656 Sayılı Kanuna Bağlı 
(1) Sayılı Cetvel ile Tadil ve Eklerinin Adliye 
Vekâleti Kısmında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun 19 94,143 

6012 - Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne Dair 365') Sayılı Kanuna Bağlı (1) Sa
yılı Cetvelin 466e Sayılı Kanunla Değiştirilen 
Dışişleri Vekâleti Kısmına Bazı Kadrolar Ek
lenmesi Hakkında Kanun 19 94. 

141:143. 
215:218 

6013 - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 40 ınc; Maddesinin (c) Bendinin 
Değiştirilmesine D a i r Kanun 19 107.218 

6014 - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun Geçici (65) inci Maddesi Hükmün
den, Tâyin ve Denetlenmesi Millî Eğitim Ve
kâletine İlişkin Özel Türk Okulları Öğretmen
lerinin de Faydalanmaları Hakkında Kanun 19 107:108, 

218:219 
6015 - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka

nununun (7) nci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine Dair Kan un 19 108.219 

6016 - Askerî Memurlar Kanununun 8 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 19 108:109, 

219:220 



DÖNENTİK SİYASÎ YAPISI VE BAŞLICA ETKİNLİKLER 

No. Cilt Savfa 

6017 - Üsteğmen Doğan Tanyer'in Ordudan Tardı 
Hakkındaki Mahkûmiyetinin Affı Hakkında 
Kanun 

6018 - Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğünün 1952 Yılı Bütçesine 
Ek ve Olağanüstü Ödenek Verilmesi Hakkın
da Kanun 

6019 - Tekel Umum Müdürlüğü 1952 Yılı Bütçe 
Kanununa Bağlı ( A / 1) İşaretli Cetvele Olağan 
üstü Ödenek Kot tu İması Hakkında Kanun 

6020 - Harb Felâketzedelerinin Himayesine Dair 
12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmele
rinin Onanması Hakkında Kanun 

6021 - Bir Gümrük İş Birliği Konseyi İhdasına 
Mütedair Mukavelename ile Avrupa Güm
rük Birliği İnceleme Grubuna Mütaallik Pro
tokolün Onanması Hakkında Kanun 

6022 - Avrupa Konsey Statüsünde Yapılan Ta
dillerin Onanmasına Dair Kanun 

6023 - Türk Tabipleri Birliği Kanunu 

6024 - Pamuklara Arı; Olan Haşarat ve Emrazın 
İmha ve Tedavisi ve Tohumlarının Islahı Hak
kındaki Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren 
1056 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Y ü 
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 

19 109: 
110,220 

19 214. 
303:304.312.329. 
329.330,331:334 

19 214, 
304,312.329. 

335:338 

19 107. 
145.311:312. 
316,329,330, 

339:342 

19 107, 
146,312,316.329, 

330.343:346 

19 

19 

107. 
146,312.316. 
329,347:350 

108, 
146:169.222: 
232,364:380 

19 108. 
232,380:381 
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I I RK l'ARI AMENTO TAKİMİ 

No. Cilt Sayfa 

7360 

6025 - Köy Ebeleri ve Köy Sağlık Memurları Teş
kilâtı Yapılmasına ve 3017 Numaralı Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Me
murin Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair < ilan 4459 Sayılı Kanunun 
18 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun 19 109. 

. 233 .3SE382 
6026 - Basın Kanununa Bir Madde Eklenmesine 

Dair Kanun 19 109. 
233:234.382 

6027 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Azasının Tah
sisat ve Harcırahlar ı Hakkındaki 1613 Sayılı 
Kanunun 1757 Sayılı Kanunla Değiştirilen Bi
rinci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesi Hakkında K a n u n 19 111: 

1 14.234:246. 
382:383 

6028 - Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğünün 1949 Bütçe Yılı He
sabı Katî Kanuni 19 301. 

362:363.367. 
374.384.3S7. 

388:39 I 
6029 - Orman Genel Müdürlüğünün 1947 Bütçe 

Yılı Hesabı Kati Kanunu 19 301. 
363:364.367.374, 
384,387.392:395 

6030 - Arazi ve Bina Yergilerinden İstisna Edilmiş 
Olan Mukataalı < iayriınenkullere Kıymet Tak
diri Hakkındaki Kanunun Birinci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkıııda Kanun 19 109. 

232:233.281. 
384.384,396:399 

603 l - Türk - Alman Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları 
ile Eklerinin Onanmasına Dair Kanun 19 109, 

233,382,384. 
384,387,400:403 

6032 - Garson ve Ben, eri İşçilerin Hizmet Karşılık
ları Hakkında Kanun 19 313: 

329,451:4 53 



DÖNEMİN CIVASI YAPISI VE BAŞLICA ETKİNLİKLER 

No. Cilt Savfa 

6033 - İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadro
ları Hakkındaki Kanuna Ek Kanun 19 138. 

353.454 
6034 - İstanbul Teknik Üniversitesine Bağlı Maden 

Fakültesinin Binalarıyla Laboratuvarlarının İn
şa ve Tesisi Hakl ında Kanun 19 138. 

353,453:454, 
467:469.483:486 

6035 - Orman Genel Müdürlüğünün 1948 Bütçe Yılı 
Hesabı Kati Kanı um 19 353, 

450.451.490. 
500,502.513:516 

6036 - 8 Kasım 1877 Tarihinde Aziziye Tabyası İs
tirdadına İştirak Eden Nene Kırkgöz'e Vatani 
Hizmet TertibincT n Maaş Tahsisine Dair Kanun 20 31:32 

6037 - 1952 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 20 4:27. 

31.40.43.44.47 
6038 - 1952 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı ( A / 1) İşa

retli Cetvelden (900 000) Liranın İptali Hak
kında Kanun 20 27, 

31,40,43.48:51 
6039 - Orman Umum Vlüdürlüğü 1952 Yılı Bütçe 

Kanununa Bağlı A / 1) ve ( A / 2 ) İşaretli Cetvel
lerde Münakale Yapılması Hakkında Kanun 20 27: 

28,31,40. 
43,52:55 

6040 - Posta, Telgraf \ - Telefon İşletme Umum Mü, 
dürlüğü 1952 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı ( A / I) 
İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun 20 28: 

30.31.40. 
43.56:59 

6041 - Kuzey Atlantik Arıdlaşmasına Taraf Devlet
lerce Avrupa Sa\ ınına Birliği Üyesi Devletle
re Verilen Garam ilere Dair Kuzey Atlantik And
laşmasına Ek Protokolün Kabulü Hakkında 
Kanun 20 68. 

75.78.79:80. 
101:1 04 
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Tl RK PARLAMENTO TARİHİ 

No. Cilt Sayfa 
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6042 - Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1947 Bütçe 
Yılı Hesabı Kati Kanunu 20 63, 

108:109,122,125, 
127,128:131 

6043 - Ankara Üniversitesi 1947 Bütçe Yılı Hesabı 
Kati Kanunu 20 63. 

172:173.181,184. 
186.188:191 

6044 - Ankara Üniversitesi 1948 Bütçe Yılı Hesabı 
Katî Kanunu 20 106. 

173,181,184, 
186,192:195 

6045 - Ankara Üniversitesi 1 949 Bütçe Yılı Hesabı 
Katî Kanunu 20 106, 

173:174,181, 
184,186,196:199 

6046 - Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1948 Bütçe 
Yılı Hesabı Katî Kanunu 20 106: 

107,174:175. 
181.184,186: 
187,200:203 

6047 - Orman Genel Müdürlüğünün 1949 Bütçe 
Yılı Hesabı Katî Kanunu 20 106, 

175.18.1,185, 
187,204:207 

6048 - Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 
1949 Bütçe Yılı Hesabı Katî Kanunu 20 106, 

175:176,181. 
185,187,208:21 1 

6049 - Sağlık ve SosyM Yardım Vekâleti Kuruluş 
ve Memurları Kanununa Bazı Hükümler Ek
lenmesine ve 4258 Sayılı Kanuna Bağlı Kad
ro Cetvellerinin Değiştirilmesine Dair 4862 
Sayılı Kanuna B.ığlı Kadro Cetvellerinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun 20 63, 

226:227 
6050 - Çalışma Vekâletinin Kuruluş ve Görevleri 

Hakkındaki 484 l Sayılı Kanuna Ek Kanun 20 134,227 
6051 - Basın Kanununun 36 nci Maddesinin 1 in

ci Fıkrasının Tadili Hakkında Kanun 20 142, 
165.275 



DÖNEMİN SİYASİ YAPISI YE BAŞLİCA ETKİNLİKLER 

No. Cilt Sayfa 

6052 - Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne Dair < »lan 3656 Sayılı Kanuna 
Bağlı (1) Sayılı C-tvelin İçişleri Vekâleti Kıs
mında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 20 215.279 

6053 - Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne Dair Olan 3656 Sayılı Kanuna 
Bağlı (1) Sayılı Cetvelin Emniyet Umum Mü
dürlüğü Kısmamia Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun 20 215,279 

6054 - 1952 Yılı Bütçe Kanununun 3 üncü Mad
desinin (b) Fıkrasının Kaldırılarak Yerine Bir 
Fıkra Konulması Hakkında Kanun 20 134. 

352,607.616. 
618:621 

6055 - Hudut ve Sahil ' i Sağlık Umum Müdürlüğü 
1953 Yık Bütçe Kanunu 20 215. 

607:616,625: 
668,677:680, 

682,684,698:701 
6056 - Ankara Üniversitesi 1953 Yılı Bütçe Ka

nunu 20 214. 
916:927.931: 

976,1005:1011, 
101 11022.1024. 
1025.1026:1029 

6057 - İstanbul Üniversitesi 1953 Yılı Bütçe Kanunu 20 215, 
916:927,931: 

976,101 1:1015. 
10221024.1025. 

1030:1033 
6058 - İstanbul Teknik Üniversitesi 1953 Ydı Bütçe 

Kanunu 20 215. 
916:927.931: 

976,1015:1018, 
1022,1024,1026, 

1034:1037 
6059 - Doğu Üniversitesi Kuruluş Hazırlıkları Hak

kında Kanun 20 852, 
1022:1024.1024, 
1026,1038:1041 
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T Ü R K PARLAMENTO TARİH! 

No. Cilt Savfa 

6060 - Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkın
daki Kanunun Meriyet Müddetinin Uzatılma
sına Dair Kanun 

6061 - Karayolları Umum Müdürlüğü 1953 Yılı 
Bütçe Kanunu 

6062 - 1952 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı ( A / l ) işa
retli Cetvelde Derişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun 

6063 - Tekel Umum Müdürlüğü 1952 Yılı Bütçe 
Kanununa Bağlı A / 2 ) İşaretli Cetvelde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

6064 - Vakıflar Umum Müdürlüğü 1952 Yılı Büt
çe Kanununa Bağlı ı A / 1) ve ( A / 2 ) İşaretli Cet
vellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

6065 - Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1952 
Yılı Bütçe Kamınunu Bağlı ( A / l ) ve ( A / 2 ) İşa
retli Cetvellerde i )eğısiklik Yapılması Hakkında 
Kanun 

6066 - Ankara Üniversitesi 1952 Yılı Bütçe Kanu
nuna Bağlı (A / 1 İşaretli Cetvelde Münakale 
Yapılması Hakkında Kanun 

6067 - Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1953 Yılı Bütçe Kanunu 

20 930. 
101 1.1045. 
1093:1094 

20 215. 
1024:1025.1046: 
1076.1084:1093, 

1 106.1 1 16. 
1 1 7 1:1 1 74 

20 852. 
1094:1096.1 106, 
1 1 16.1 175:1 178 

20 852, 
1096:1097.1 106. 
1 1 16.1 179:1 182 

20 624, 
852.1097:1098. 

1 106.1 116. 
1183:1186 

20 852, 
1098:1099.1 106, 
1 1 16.1 187:1 190 

20 624. 
852.1099,1 106. 
1116,1191:1194 

20 214, 
1145:1157,1 161: 
1163.1166,1 169. 

1 195:1 198 

7364 



DÖNEMİN" .SİYASİ YAPISI Y E BAŞLICA ETKİNLİKLLR 

No. 

6068 - Yeniden 22 Kara Kurulması Hakkında Ka
nun 

6069 - Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlü;: ünün 1953 Yılı Bütçe Ka
nunu 

6070 - Devlet Havayol! m Umum Müdürlüğü 
1953 Yık Bütçe Kanunu 

6071 - Posta. Telgraf ve Telefon İşletme Umum 
Müdürlüğü 1953 Yılı Bütçe Kanunu 

6072 - Vakıflar Umum Müdürlüğü 1953 Yılı Büt
çe Kanunu 

6073 - Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1953 
Yılı Bütçe Kanunu 

Cilt 

20 

Sayfa 

6074 - Orman Umum Müdürlüğü 1953 Yılı 
Bütçe Kanunu 

6075 - Tekel Umum Müdürlüğü 1953 Yılı Bütçe 
Kanunu 

852. 
1202:1204,1207. 
1 2 3 L 1 3 3 L 1 3 3 4 

20 214. 
1204:1233.1234: 
1241.1261,1272. 

1335:1338 

20 214, 
1204:1233,1241: 
1244.1261 .1272. 

1339:1342 

20 215, 
1204:1233,1244: 
1247.1261.1272. 

1343:1346 

20 215, 
1288:1300.1313. 

1347:1350 

20 214, 
916:927.931: 

976.1018:1022. 
1318:1320,1324, 
1330,1351:1354 

20 215, 
1 145:1 157.1 163: 
1169.1320:1321, 

1324,1330. 
1355:1358 

20 215. 
1 129:1 138,1 140: 
I I45,1321.1324. 
1330.1359:1362 
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T E R K PARLAMENTO TARİHİ 

No. 

6076 - 1953 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Ka
nunu 

6077 - Subay ve Askeı i Memurların Mecburi Hiz
metleri ve İstifalar Hakkında Kanun 

6078 - Askerî Ceza Kanununun 114 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

6079 - Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1949 Bütçe 
Yık Hesabı Kati Kanılnu 

6080 - Türkiye Cumhuriyeti ve Diğer Müttefik 
Devletlerle Japonya Arasında VVashington'da 
İmzalanan ve Japonya ile Barış Andlaşması-
nın 15 inci Maddesinin (a) Fıkrasının Tatbi-
kından Doğacak İhtilafların Halline Dair Olan 
Anlaşmanın Onanması Hakkında Kanun 

6081 - Hariciye Vekâleti Teşkilâtı Hakkındaki 
Kanuna Ek Kanun 

6082 - Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına Dair 1221 
Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun 

6083 - Dumlupınar D'-nizaltı Gemisinin Batması 
Dolayısiyle Ölenlerin Şehit, Dul ve Yetimleri
nin de Şehit Dul ve Yetimi Sayılmaları Hak
kında Kanun 

Cilt Sayfa 

20 214, 
301:347,352:409. 
412:477,480:543, 
547:607,607:616, 
625:677,680:697, 
705:776,778:849, 

853:927.931:1004, 
1024:1025,1046: 
1084,1099:1 140. 
1145:1161.1204: 
1231,1232:1234. 
1247:1288,1300: 
1318,1321:1330, 
1366:1375.1378: 
1383.1395:1398 

21 51:52 

21 53 

21 50:51. 
61.61.80,81:84 

21 52:53. 
61,61,80.85:88 

21 122:123 

21 53:54. 
351:353 

21 351.367. 
406:411 
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DÖNEMİN SIVASI YAPISI VE BAŞLICA ETKİNLİKLER 

No. 

6084 - Millî Korunma Kanununun Tadili Hakkın 
da Kanun 

6085 - Karayolları Trafik Kanunu 

6086 - Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 

Cilt Sayfa 

6087 - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Kral
lığı ve Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriye
ti Arasında Ankara'da Akdedilen Dostluk ve 
İşbirliği Andlaşmasımn Tasdikına Dair Kanun 

6088 - Gümrük Kanununun 17 nci Maddesinin 
7 Numaralı Bendine 5651 Sayılı Kanunla Ek
lenen (e) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun 

6089 - Yeniden Yapılacak Su İşleri İçin Gelecek 
Yıllara Sâri Taahhütlere Girişilmesine Mezu
niyet Verilmesi Hakkındaki 3132, 4100, 4649 
ve 5259 Savılı Kanunlara Ek Kanun 

6090 - Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı 
Kanununun Geçici İkinci Maddesine Göre 
Yapılması Gereken Tasfiyeye Ait Müddetin 
Uzatılması Hakkında Kanun 

6091 - Tapulama Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

6092 - Vakıf Zeytinlik. İncirlik, Fındıklık, Naren
ciye ve Meyvalıkların Satış Şekli Hakkında 
Kanun 

22 4:29, 
29.35:45,49. 

52,52.68,70:73 
22 132: 

150.169:170. 
185.185.187. 

199:202 
22 45: 

68.121:132, 
170,205:206, 
213.219,223. 

232:235 

22 2, 
297:302,303. 
304.306,308, 

309:312 

22 455: 
467,474,488:491 

23 103, 
136:147,151, 

153.156.161:164 

23 

24 

24 

229:230 

1 1:13 

1 1.13:17 
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6093 - İskân Kanunun un Bazı Maddelerinin Ta
diline ve Yeniden bazı Hükümler İlavesine 
Dair 5420 ve 5826 Sayılı Kanunların Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Yeniden 
Bazı Hükümler İlavesine Dair Kanun 24 17:20, 

24,27.31,40:43 
6094 - Vergi Usul Kanununun Bazı Maddeleri 

ile Bu Kanuna Bağlı Cetvelde Değişiklik Ya
pılmasına ve Bu Kanuna Bazı Maddeler ve 
Fıkralar Eklennı» sine Dair 5815 Sayılı Ka
nunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine 
ve Vergi Usul Kanununun Mezkûr Kanunla 
Kaldırılan 348 inci Maddesi Yerine Bir Mad
de Konulmasına Dair Kanun 24 20:29, 

31,34,44:47 
6095 - Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müş

terek Enfrastrüküir Programı Gereğince Tür
kiye'de Yapılacak inşa ve Tesis İşlerine Dair 
Kanun 24 3,52: 

64.67.69, 
70,99:102 

6096 - Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığına Bağlı İsçilere Mesken Yaptırmaları İçin 
Borç Para Verilmesine Dair Kanun 24 95:96 

6097 - Millî Korunma Kanununa Göre Yapılmış 
Olan Harcamalara Ait 1949 Takvim Yılı Bi
lançosunun Kabı ılu Hakkında Kanun 24 86, 

89.90.96. 
103:106 

6098 - Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün 1949 Bütçe Yılı Hesabı Katî Kanunu 24 86, 

87.89,90.96. 
107:1 10 

6099 - Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü
ğünün 1950 Bütçe Yılı Hesabı Katî Kanunu 24 87: 

88,89.90,96, 
1 I 1:114 

6100 - İstanbul Teknik Üniversitesi 1947 Bütçe 
Yılı Hesabı Katî han unu 24 S8. 

89.90.96. 
1 15:1 İS 



DONEMİN MY \SI YAPISI VE BAŞLICA ETKİNİ . IKLLR 

No. Cilt Savfa 

6101 - istanbul Teknik Üniversitesi 1948 Bütçe 
Yılı Hesabı Kati Kanunu 24 88: 

89,89.92.97. 
1 19:122 

6102 - İstanbul Teknik Üniversitesi 1949 Bütçe 
Yılı Hesabı Kati Kanunu 24 89, 

90.92.97, 
123:126 

6103 - Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1947 Bütçe Yılı Hesabı Kati Kanunu 24 89: 

90,90,92. 
97,127:130 

6104 - Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü
nün 1950 Bütçe Yılı Hesabı Katî Kanunu 24 90: 

91.91,92. 
97,131:134 

6105 - Posta. Telgraf ve Telefon İşletme Genel 
Müdürlüğünün 1940 Bütçe Yılı Hesabı Ka
tî Kanunu 24 91 . 

94.97.135:138 
6106 - Ankara Üniversitesi 1950 Bütçe Yılı Hesa

bı Katî Kanunu 24 91 : 
92,93,94. 

97,139:142 
6107 - Millî Korunma Kanununa Göre Yapılmış 

Olan Harcamalara Ai1 1950 Takvim Yılı Bi
lançosunun Kabulü Hakkında Kanun 24 92. 

93,95,97. 
14 3:146 

6108 - İstanbul Üniversitesi 1947 Bütçe Yılı He
sabı Katî Kanunu 24 92: 

93.94.97, 
147:150 

6109 - İstanbul Üniversitesi 1948 Bütçe Yılı He
sabı Katî Kanunu 24 93: 

94,95.96. 
97.151:154 

61 10 - İstanbul Üniversitesi 1949 Bütçe Yılı He
sabı Katî Kanunu 21 94. 

95,96.97, 
155:158 
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T E R K l 'ARl .AMhNTO TARİHİ 

No. Cilt Sayfa 

61 11 - Orman Umum Müdürlüğü 1950 Bütçe 
Yılı Hesabı Kati Ramımı 24 94: 

95,96.97, 
159:162 

6112 - Bankalar Kam,nııı ıa Ek Kanun 24 190:191 
6113 - Osmanlı Bankasiyle Yapılan Mukavelenin 

Onanması Hakkında Kanun 24 165: 
185,1,86:189. 
194,197,200, 

226:229 
6114 - Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Millet, Bir

leşmiş Milletler (uda ve Tarım Teşkilâtı, Millet
lerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Milletlerarası 
Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı Ara
sında Teknik Yardım Teminine Mütedair Esas 
Anlaşma ve Eklerinin Onanması Hakkında 
Kanun 24 189: 

190,194,197, 
200,230:233 

6115 - Amortisman ve Kredi Sandığı Hakkında 
Kanun 24 190, 

191:198,199, 
200,234:237 

6 116 - 4926 Sayılı Kamına Bağlı (1) ve (2) Sayılı 
Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 24 165, 

242:243 
6 11 7 - Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea

dülüne Dair Olan 3656 Sayılı Kanuna Bağlı (1) 
Sayılı Cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü Kıs
mında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 24 165, 

305:308,318:319 
6118 - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanu

nuna Ek Kanun 24 165, 
324:325 

6119 - Adlî Tıp Müessesesi Kanunu 24 199: 
200.201:209. 
243:262.262: 
273,274:283, 
285:305.308: 
318,323:324, 
325.329,333. 
342.387:390 
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6120 - Büyük Millet Meclisi Memurlarının Teşkilâ
tına Dair Olan 5509 Sayılı Kanuna Bağlı Cet
velin Emniyet Amirliği Kısmında Değişiklik 
Yapılmasına Dalı Kanun 24 322, 

323.394:395 
6121 - Etibank Sermayesinin 500 Milyon Liraya 

Çıkarılması Hakl ında Kanun 24 322. 
395:399.41 E 
420,457:460 

6122 - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun 24 326: 

342,342.379. 
399,413,417, 
420.461:464 

6123 - Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun 24 413: 

420.421:443 
6124 - Belediye Kamu unun 19 uncu Maddesine 

Bir Fıkra ve Aynı Kanuna Muvakkat Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun 24 443:444 

6125 - İl İdare Kanuni anın 47 ve 49 uncu Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 24 445 

6126 - Memur Meskenleri İnşası Hakkındaki 4626 
Sayılı Kanuna Et Kanun 24 445:446 

6127 - Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Eko
nomik İşbirliğine Dahil Memleketlerle Borçlan
ma, Yardım ve Ödeme Anlaşmaları Akdi İçin 
Hükümete Yetki Verilmesine Dair 5969 Sayılı 
Kanunla Muaddel 5436 Sayılı Kanunun Me
riyet Müddetinin Uzatılması Hakkında Kanun 24 323, 

443,446.448. 
456.465:468 

6128 - Yeni Radyo İstasyonlarının Kurulması ve 
Ankara Radyo İsıasyonıınun Tevsi ve Takviye
si İçin Gelecek Yıllara Geçici TaahhüÜere Giri
şilmesi Hakkında Kanun 24 51 , 

446:448,453, 
456.469:472 

6129 - Yeniden Bir Vilayet ve 4 Kaza Kurulması 
Hakkında Kanun 24 240, 

448.453,456. 
473:476 
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6130 - Jandarma Kanununun 5 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun 24 482:486 

6131 - Erzincan'da Yajytırılacak Meskenler Hakkın
daki 5594. Sayılı Kanunun İkinci Maddesinin 
Değiştirilmesine i)aiı Kanun 24 496 

6132 - At Yarışları Hakkında Kanun 24 500:501 
6133 - Çay Kanununa Ek Kanun 24 486:487. 

491,494.502. 
528:531 

6134 - Özel İdare Hası ailelerinin Muvazenei Umu-
miyeye Devri ve 1862 Sayılı Kanuna Bağlı (1) 
ve (2) Sayılı Cetv İlerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanını 24 487:495, 

497,499.502, 
532:535 

6135 - Mudanya - Bursa ve Ilıca İskele - Palamut
luk Demiryolu İşletmesinin Kaldırılması ve 
Bu Hatların Tasfiyesi Hakkında Kanun 24 496:497, 

499,502.536:539 
6136 - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun 24 29: 

31.31:34.35:37. 
64:71.72:86. 

448:455.456. 
502:513 

61.37 - Yedek Subayla] ve Yedek Askerî Memurlar 
Kanununa Ek Kamın 27 392. 

516:525 
6138 - İstanbul Üniversitesi 1953 Yılı Bütçe Kanu

nuna Bağlı ( A / 1 1 İşaretli Cetvelde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun 24 480. 

546.563.570. 
601:604 

6139 - 1953 Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
Bağlı ( A / 1 ) ve (A 21 İşaretli Cetvellerde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun 24 480. 

546:549.563. 
570,605:608 

6140 - 1953 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna Bağlı (R) Cetvelinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun 24 550. 

563.570,609:612 
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6141 - Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası
nın Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına Aça
cağı Kredilere Kefalet Edilmesi ve Bu Husus
ta Garanti Anlaşmaları Akdi Zımnında Hü
kümete Mezuniyet itasına Dair Kanun 24 479: 

480,480.550:551. 
563.570.6 13:616 

6142 - Askerlerin Zat işlerine TaaDuk Eden Dava
ların Tetkik ve Muhakeme Usulü Hakkındaki 
Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Ka
nun 24 480.595 

6143 - Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası Hakkında
ki 4947 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve 5 2 2 8 Sayılı Bina Yapımını Teş
vik Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılma
sı Hakkında Kanun 24 480. 

551:570.570. 
574.576.583. 
596,617:620 

6144 - Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğü İhtiyaçları İçin Gelecek 
Yıllara Geçici Taahhütlere Girişilmesi Hak
kındaki Kanunda Tadilât Yapılmasına Dair 
Kanun 24 480, 

570:571,574.576, 
583,596,621:624 

6145 - Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Te
lefon İşletmesi Kuruluş Kanunu 24 480, 

571:595.595: 
596,597,625:628 

6146 - Jandarma Efradı Kanununun 19 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 24 543. 

544,644:648 
6147 - İstanbul ve İzmir'de Birer Ceza Evi Yaptı

rılması İçin Gelerek Yıllara Geçici Taahhütle
re Girişilmesi Hakkında Kanun 24 544, 

638:643,644, 
645,648.655:658 
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6148 - İstanbul Adaleı Binası inşası İçin Gelecek 
Yıllara Geçici Ta,(binitlere Girişilmesi Hakkın
daki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun 24 544, 

643.644.645. 
648.659:662 

6149 - Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü İhti
yaçları İçin Gelecek Senelere Geçici Taahhüt
lere Gü-işilmesi Hakkında Kanun 24 322, 

544.643:644. 
646.646,648. 

663:666 
6150 - Artırma. Eksiltme ve İhale Kanununa Bir 

Madde Eklenmesine ve 5127 Sayılı Kanunun 
Kaldırılmasına D ıir Kanun 24 543. 

648:654.671:673 
6151 - Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okul

ları Kanununun 1. 2 . 3 ve 4 üncü Maddeleri
nin Değiştirilmesine ve 15 ve 16 nci Maddele¬ 
rininYürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 24 514: 

515.675 
6152 - Müzelerle Ören Yerlerini Ziyaret Edenler

den Alınacak Ücret Hakkındaki Kanunun 
Birinci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun 24 676:677 

6153 - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Hak
kındaki 5434 Savıl] Kanuna Geçici Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun 24 677:678 

6154 - Erzurum'un Mchtıefendi Mahallesinden 
1315 Doğumlu İbrahimoğlu Rifat Topa la 
Vatanî Hizmet tertibinden Maaş Tahsisine 
Dair Kanun 24 322, 

680:681 
6155 - Türkiye - Almanya Federal Cumhuriyeti 

Ticaret Anlaşmasına Göre Tanzim Olunacak 
Menşe Şahadetnameleri Metninde "Almanya 
Federal Cumhuriyeti Menşeli" İbaresinin Kul
lanılması İçin Teati Olunan Mektupların Onan
masına Dair Kamın 24 498: 

673,677,680, 
685,727:730 
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6156 - Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Ara
sında 1 Nisan 1939 Tarihinde İmzalanan T i 
caret Anlaşmasının Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun 24 498: 

499,673:674, 
677.680,685, 

731:734 
6157 - Türkiye - İsveç Ticaret ve Ödeme Anlaşma

ları ile 14 Haziran 1951 Tarihli Ek Protokol 
ve Buna Melfuf Mektupların 15 Haziran 1952-
den İtibaren Üç Aylık Bir Devre İçin Uzatılma
sına Dair Teati Olunan Mektupların Onanma
sı Hakkında Kamın 24 499. 

674,677,680. 
685,735:738 

6 158 - Türkiye - İsveç Ticaret ve Ödeme Anlaşma -
lariyle 14 Haziran 1951 Tarihli Ek Protokol ve 
Buna Melfuf Mektupların Yürürlük Sürelerinin 
15 Eylül 1952'den İtibaren Altı Aylık Yeni Bir 
Devre İçin Uzatılmasına Dair Teati Olunan Mek
tupların Onanması Hakkında Kanun 24 499: 

500,674:675. 
677.680.685. 

739:742 
6159 - Türkiye ile Fransa Arasında İmzalanan Tica

ret Anlaşmasına Ek 28 Ağustos 1952 Tarihli 
Protokol ile Eklerinin Onanması Hakkında 
Kanun 24 515. 

675:676.677. 
680.682,685, 

743:746 
6160 - Türkiye Cumhuriyeti ile Mütevekkil Yemen 

Krallığı Arasında Akdedilen Dostluk Anlaşma
sının Onanmasına Dair Kanun 24 516, 

676.677.680. 
682,686,747:750 

6161 - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Hükü
meti Arasında M fi nakit İkâmet, Ticaret ve Sey-
risefain mukavelenamesine Merbut Türkiye 
Gümrük Taviz Listesinin Yürürlükten Kaldırıl
ması Hakkında Kanun 24 678. 

681.682.686. 
751:754 
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6162 - Türkiye ile Fransa Arasında imzalanan Kül
tür Anlaşmasının Onanması Hakkında Kanun 24 678: 

679,681,682. 
686,755:758 

6163 - Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve Ödeme 
Anlaşmaları ile 1 0 Kasım 1950 Tarihli Tütün 
Protokolü Sürelerinin Uzatılmaları Hususun
da Teati Olunan Mektupların Onanmasına 
Dair Kanun 24 679. 

681,682,686, 
759:762 

6164 - Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması Hak
kındaki 19 Eylül 1950 Tarihli Anlaşmayı Ta
dil Eden 3 Sayılı Ek Protokolün Onanmasına 
Dair Kanun 24 544, 

680,681.682, 
687,763:766 

6165 - İstanbul Opera Binası İnşaatının Hazinece 
İkmali ve Sureti İdaresi Hakkında Kanun 24 544, 

681,684,687. 
767:770 

6166 - Kastamonu Vilayetine Bağlı Kargı Kazası
nın Çorum Vilayetine Bağlanması Hakkında 
Kanun 24 515, 

690:695 
6167 - Reisicumhur Tahsisatı Hakkında Kanun 24 709:710 
6168 - Şeker Fabrikalarına Bahşolunan İmtiya-

zat ve Muafiyat Hakkındaki Kanunun 2 nci 
Maddesinin Değıstırilmesine Dair kanun 24 630, 

695:696,710. 
715.771:774 

6169 - Köy Kanununa Bazı Maddeler Eklenme
sine ve 46 nci Maddesinin Değiştirilmesine 
ve Bu Kanunun Bazı Maddelerinin Kaldırıl
masına Dair 5672 Sayılı Kanunun 5998 Sa
yılı Kanunla Tadil Edilen Geçici Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun 24 630, 

670,781:791 
6170 - Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve 

İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Olan Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi ve Bu Kanunun Ba
zı Maddelerinin Kaldırılması Hakkındaki 5671 
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Sayılı Kanuna 6010 Sayılı Kanunun İkinci 
Maddesiyle Eklenmiş Olan Geçici Maddenin 
Tadili Hakkında Kanun 24 670. 

670,791:792 
6171-11 Eylül 1944 Tarih ve 4665 Sayılı Kanuna 

Bağlı (1) Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kamı ı 24 670. 

794:795 
6172 - Sürekli Görevle Yabancı Memleketlerde Bu

lunan Memurların Aylıkları Hakkındaki Kanu
nun Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun 24 630. 

670.795:796 
6173 - Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 

Umum Müdürlü' ü İşçilerine Mesken Yaptır
maları İçin Borç Para Verilmesine Dair Olan 
5954 Sayılı Kanunun Bilinci Maddesinin Son 
Fıkrasının Tadili Hakkında Kanun 24 543, 

671.796 
6174 - Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekono

mik Birliği Arasındaki Ödeme Anlaşması Sü
resinin Uzatılmasına Dair Teati Edilen Mek
tupların Onanması Hakkında Kanun 24 670. 

792,797.797. 
801.837,840 

6175 - İtalya'daki Alman İhtira Beratları Hakkın
da Roma'da İmzalanan Andlaşmaya İltihakı
mızın Tasdikına Dair Kanun 24 670. 

792:793.797. 
797,801.841:844 

6176 - Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekono
mik Birliği Arasındaki Ödeme Anlaşması Müd
detinin Uzatılmasına Dair Teati Olunan Mek
tupların Tasdiki Hakkında Kanun 24 670 

793.798.801. 
845:848 

6177 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugos
lavya Hükümeti Arasında Ankara'da İmzala
nan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle Ekleri
nin Kabulü Hakkında Kanun 24 670. 

793:794.798. 
801.849:852 
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6178 - Ordu Dahili Hi/.mct Kanununun 5501 Sa
yılı Kanunla Değiştirilen 66 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 24 780. 

858,861 
6179 - Makine ve Kim .a Endüstrisi Kurumu Hak

kındaki Kanunun 10 uncu Maddesinin (B) Fık
rasının DeğiştirıLnesine Dair Kanun 24 780: 

781.856:857, 
862.871,903:906 

6180 - Devlet Daireler: Tarafınadan Gümrük Vergi 
ve Resimlerindeı, Muaf Olarak İthal Edilip Tah
sis Yerlerinde Ku lalanıldıktan Sonra Satılacak 
Eşyanın Gümrük Vergi ve Resmine Tabi Tutul
mayacağına Dair Kanun 24 786. 

857,862.87.1. 
907:910 

6181 - İltisak ve Kuşak Hatları İnşasına Dair Ka
nun 24 777, 

780:857:858, 
862,87 1,91 1:914 

6182 - Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Veril
mesi Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve İMI Kanuna Bazı Hükümler 
Eklenmesine ve < löçmenlerle Nakledilenlere ve 
Muhtaç Çiftçilert Tohumluk ve Yemeklik Dağı
tılması Hakkındaki Kanunun 4 üncü Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun 24 781, 

864:866,868. 
869.871.915:918 

6183 - Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun 24 780, 

866:871.872: 
901,922:934. 
937,941,944, 

976:979 
6184 - Muamele Vergi .a Kanununun 9 uncu Mad

desinin 4 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun 24 781. 

861:864.934: 
935.937.941. 
944,980:983 
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6185 - Üniversiteler Kanununun 46 nci Maddesi
nin (d) Fıkrasınır Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun 24 780. 

855.935:975 
6186 - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 

İşletmesi Kurulu- Kanunu 24 671 . 
796:805.805: 

833.986:1001, 
1008:1009,1022, 
1035.1036:1039 

61.87 - Vicdan ve Toptanına Hürriyetinin Korun
ması Hakkında Kanun 24 855. 

920,1043:1065, 
1066:1085,1086: 
1 107.1 108:1 132. 
1 133.1 134.1136, 

1 141:1144 
6188 - Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan 

Binalar Hakkında Kanun 24 777. 
1001:1008,1009: 
1035,1 132:1 136. 
1 137.1 145:1 148 

6189 - Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1950 Yılı 
Hesabı Katî Kanunu 25 391:392. 

395.403.407, 
420:423 

6190 - Çoruh Vilayetine Bağlı Fındıklı Kazasının 
Rize Vilayetine Bağlanması Hakkında Kanun 25 428:429 

6191 - Yeniden İki Kaza Kurulması Hakkında Ka
nun 25 427: 

428,434.435. 
448.452.543:456 

6192 - Limanların İnşa. Tevsi, Islah ve Teçhizine 
Dair Olan Kanuna Ek Kanun 25 2, 

201.390,429.434, 
435.448.457:460 

6 1 93 - 1 953 Yılı Muva/.enei Umumiye Kanununa 
Bağlı (A/ 1) ve (A 2) İşaretli Cetvellerde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun 26 5.6. 

12.15,26. 
26.27:30 
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6194 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teş
kilâtı Hakkındaki Kanuna Bağlı Cetvelde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun 26 3. 

132:133 
6195 - Cumhuriyet Halk Partisinin İktisaplarının 

İadesi Hakkında Kanun 26 130, 
131,160:231. 
231,234:237 

6196 - Vakıflar Umum Müdürlüğü 1953 Yılı Bütçe 
Kanununa Bağlı A / I) ve ( A / 2 ) İşaretli Cetvel
lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 26 130: 

131,241:243, 
250.251,258, 

272:275 
6197 - Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun 26 6: 

26.34:44.50:51. 
243:270.281:289 

6198 - Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerinin 
Ücretlerine Dair Olan 2847 Sayılı Kanun ile 
Ek ve Tadillerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun 26 130.305 

6199 - Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Kuruluş 
ve Memurları Hakkındaki Kanunun 19 uncu 
Maddesinin Tadiline ve Bu Kanuna Ek 4862 
Sayılı Kanuna Bağlı Kadro Cetvelinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun 26 130, 

305:306 
6200 - Devlet Su İşlen Umum Müdürlüğü Teşkilât 

ve Vazifeleri Hakkında Kanun 26 130. 
289:304,306. 

318:321 
6201 - Sermayesinin Tamamı Devlet Tarafından 

Verilmek Suretiyle Kurulan İktisadî Devlet Te
şekküllerinin Teskilâtiyle İdare ve Murakabele
ri Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Ta
diline Dair Kanun 26 50. 

280,325:327 
6202 - Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş

masına Ekli Ton i u ay Protokolünün Onanma
sına Dair Kanun 26 327, 

344.362. 
363:366 
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6203 - Abana Kaza Merkezinin Bozkurt - Pazar
yeri Kasabasına Nakli Hakkında Kanun 26 130. 

331:345 
6204 - Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 

Teadülüne Dair Olan Kanuna Bağlı (1) Sa
yılı Cetveldeki Bayındırlık Vekâletine Ait 
Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun 26 279. 

347:34S,362 
6205 - Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teş

kilât ve Memurları Hakkındaki 3017 Sayılı 
Kanunun 6 nci ve Bu Kanunun 4258 Sayılı 
Kanunla Değiştirilen 49 uncu Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve 4862 Sayılı Kanuna Bağ
lı Kadro Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun 26 279,348 

6206 - Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teş
kilât ve Vazifelen Hakkındaki Kanunun 3 ün
cü ve 4 üncü Maddelerinin Tadiline Dair Ka
nun 26 279, 

349:350 
6207 - Avukatlar Yardımlaşma Kanunu 26 130. 

345:346,352, 
352.354,367:370 

6208 - Temsil Ödeneği Hakkındaki 5027 Sayılı 
Kanunda Askerî Makamlar Üzerinde Değişik
lik Yapılmasına Dai r Olan Kanuna Bağlı Cet
velin Tadiline Dair Kanun 26 158. 

347,354,354. 
3 7 L 3 7 4 

6209 - Serbest Bölge Kanunu 26 279, 
350:354.354. 
354,375:378 

6210 - Demiryollar ve Limanlar İnşaatı İçin Gele
cek Yıllara Geçici Taahhütlere Girişilmesi 
Hakkındaki Kanuna Ek Kanun 26 354. 

354,354.379:382 
6211 - Devlet Memur ve Hizmetlilerine Tahsisat 

Verilmesi Hakkında Kanun 26 279, 
386.387:423, 
441:457,460, 

469:472 
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6 2 1 2 - Sermayesinin l a m a m ı Devlet Tarafından 
Verilmek Suretiyle Kurulan İktisadî Teşek
küllerin Teşkilâtıvle İdare ve Murakabeleri 
Hakkındaki K a n u n i m 4 5 inci Maddesinin 
3 ve 4 üncü Bellilerinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun 2 6 4 3 9 . 

4 4 0 : 4 4 1 . 4 7 6 : 
4 9 3 , 4 9 6 . 4 9 7 . 
4 9 8 . 5 0 7 : 5 1 0 

6 2 1 3 - Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü İh
tiyaçları İçin Gek.cek Yıllara Sari Taahhütle
re Girişilmesi Hakkındaki 5 0 7 6 Sayılı Kanu
nun 1 inci Madd ' s i m Değiştiren 5 8 4 3 Sayılı 
Kanuna Ek Kanun 2 7 1 6 : 1 7 , 

2 0 , 2 2 , 3 3 : 3 6 

6 2 1 4 - Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne Dair Olan Kanuna Bağlı (1 ) Sa
yılı Cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü Kıs
mında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2 7 1 5 : 1 6 , 

4 2 : 5 0 

6 2 1 5 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları 
Teşkilâtı Hakkındaki Kanuna Bağlı Cetvelde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2 7 5 0 : 5 1 

6 2 1 6 - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa Geçici Bir Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun 2 7 4 : 1 5 . 

4 1 : 4 2 , 5 0 . 
5 2 . 6 7 : 7 0 

6 2 1 7 - Tapu Kanununun 2 6 nci Maddesinin D e 
ğiştirilmesine D a i r K a n u n 2 7 4 . 5 1 : 

6 2 , 6 6 
6 2 1 8 - 1 2 5 Milyon Liralık İç İstikraz Akdî Hak

kında Kanun 2 7 1 0 0 , 
1 0 1 : 1 0 2 . 1 . 0 3 . 

1 0 7 , 1 1 2 , 1 3 2 : 1 3 5 

6 2 1 9 - Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanunu 2 7 6 4 . 

6 5 : 6 6 . 6 6 . 7 5 : 9 7 
2 7 9 7 . 

1 0 2 : 1 0 7 . 1 1 2 . 
1 1 5 . 1 2 0 , 1 . 3 6 : 1 3 9 



DÖNEMİN." SİYASÎ YAPISI VE BAŞLICA ETKİNLİKLER 

No. Cilt Savfa 

6220 - 1953 Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun 27 100, 

143:144,147. 
150.155.172. 

173:176 
6221 - Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1953 

Yılı Bütçe Kanununa Bağlı ( A / l ) ve ( A / 2 ) İşa
retli Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun 27 100. 

144:145.147. 
150,155,177:180 

6222 - Zirai Mücadele İşlerinde Çalışıp Başarı Gös
teren Memurlara ikramiye Verilmesi Hakkında 
Kanun 27 73, 

237:238 
6223 - Orman Umum Müdürlüğü Kuruluşu Hak

kındaki Kanuna Ek 3818 Sayılı Kanuna Bağlı 
Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27 182,238 

6224 - Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 27 39, 
107:127.145:171. 
184:205.212:236, 
238,238.241:244 

6225 - Posta, Telgraf ve. Telefon İşletme Umum 
Müdürlüğünün 1950 Bütçe Yılı Hesabı Ka
ti Kanunu 27 142, 

236:237.238.238 
,240,245:248 

6226 - Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü
nün 1950 Bütçe Yılı Hesabı Katî Kanunu 27 142, 

237.238.238. 
240.249:252 

6227 - Zehra Işık'a Vatani Hizmet Tertibinden Ay
lık Bağlanması Hakkında Kanun 27 255:257 

6228 - Kaltabanoğhı Ahmet Yılmaz'a Vatanî Hiz
met Tertibinden Maaş Bağlanmasına Dair 
Kanun 27 257:258 

6229 - Arif Necip Kaskatıyım Eşi Mezkûre Kas
katı ile Kızı Leman Kaskatıya Vatanî Hiz
met Tertibinden .Aylık Bağlanmasına Dair 
Kanun 27 258 
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No. Cilt Sayfa 
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6230 - Beden Terbiyesi Omum Müdürlüğü 1953 
Yılı Bütçe Kanununa Bağlı ( A / l ) İşaretli Cet
velde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27 285. 

318:3.19.325. 
329,354:357 

6231 - Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlü
ğü 1953 Yılı Büt< e Kanununa Bağlı ( A / 1) 
İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun 27 285. 

319:320.325. 
329.358:361 

6232 - Tekel Umum Müdürlüğü 1953 Yılı Büt
çesinde Değişikli,* Yapılmasına Dair Kanun 27 285, 

320,325.329. 
362:365 

6233 - "Ticaret ve Sanayi Odaları", "Ticaret Oda
ları", "Sanayi Odaları", "Ticaret Borsaları", 
Bn4iği Hakkındaki Kanunun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun 27 285. 

340:344 
6234 - Köy Enstitüleri ile İlk Öğretmen Okulları

nın Birleştirilmemi Hakkında Kanun 27 258:279, 
370:378 

6235 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Kanunu 27. 182, 

394:400 
6236 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çukur

ova Elektrik Türk Anonim Ortaklığı Arasında 
Seyhan Barajı Hıdro-Elektrik Tesislerinin Dev
rine Mütaallik Olarak Akdedilen mukavelenin 
Tasdiki Hakkında Kanun 27 3, 

315.379:394, 
395,400,400, 

401:404 
6237 - Limanlar - İnşaatı Hakkında Kanun 27 73. 

392:394.396. 
397.400.405:408 

6238 - Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden 8 070 
Dekarının Satılması Hakkında Kanun 27 315, 

416:417 



DÖNEMİN SİYASÎ YAPISI Y E BAŞLICA ETKİNLİKLER 

No. Cilt Savfa 

6239 - Karayolları Umum Müdürlüğünün 1950 
Bütçe Yılı Hesabı Katî Kanunu 27 369. 

415:416.420. 
422.445.446:449 

6240 - Karayolları Umum Müdürlüğünün 1951 
Bütçe Yılı Hesabı Kati Kanunu 27 369. 

416.420.422. 
445,450:453 

6241 - Emekli, Dul ve Yetim Aylıklarına Zam Ya
pılması Hakkında Kanun 28 3:4. 

12,13.14.34:37 
6242 - 3135 Sayılı Kamında Değişiklik Yapılma

sına ve 4808 Sa) ılı Kanunun Meriyyetten 
Kaldırılmasına Dair Kanun 28 72. 

1 17:1 18 
6243 - İspençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar Kanunu

nun 4348 Savılı Kanunla Değiştirilmiş Bulu
nan 5 inci Maddesinin Tadili Hakkında 
Kanun 28 72. 

1 18:133 
6244 - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka

nununda Bazı Dt ğışıklikler Yapılmasına ve 
Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklenmesine Dair 
5951 Sayılı Kanuna Ek Kanun 28 41. 

133:134 
6245 - Harcırah Kanunu 28 105, 

143:167.181 
6246 - Artırma, Eksilme ve İhale Kanunu ile Mu

hasebe! Umumiye Kanununa Ek Kanun 28 167:168 
624 7 - Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü Madde

sinin (1) Numaran Bendiyle Aynı Kanunun 
30 uncu Maddesinin (2) Numaralı Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun 28 168: 

169.171.172. 
176,182:185 

6248 - Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülü Hakkındaki Kanuna Bağlı (1) Sayı
lı Cetvel ile Tadil ve Eklerinin İçişleri Vekâ
letine Ait Kısmında Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun 28 256:257 
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6249 - Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne Dair Olan Kanuna Bağlı (1) Sa
yılı Cetvelin İçişleri Vekâleti Taşra Teşkilâtı 
Kısmında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun 28 257 

6250 - Köy Kanununun 14 üncü Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi ve 4 4 üncü Maddesinin 2 nci 
Fıkrasının Değişi irilmesi Hakkında Kanun 28 105, 

261:266 
6251 - Askerî Polis Birlikleri Astsubay ve Eratına 

Müteferrika Verilmesi Hakkında Kanun 28 266:267 
6252 - Gerillâ. Komando. Dağ veya Paraşütçü Kı

taları Yetiştirme Kurslarına İştirak Edecek
lerin İaşeleri Hakkında Kanun 28 267 

6253 - Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıran
lar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hak
kındaki Kanunu n 10. 15, 17, 20 ve 28 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Aynı Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 28 267,270 

6254 - Memurin Kanununa Ek Kanunun 1 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 28 229. 

300:301 
6255 - Arazi Vergisi Kanılınınım 10 uncu Madde

sinin Tadiline Dair Kanun 28 229.303 
6256 - 1837 Saydı Bina Vergisi Kanununa Ek 

Kanun 28 229.304 
6257 - Nizipli Habeş Bölere Vatanî Hizmet Terti

binden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 28 304:306 
6258 - Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkın

daki 1567 Sayılı Kanunun 5540 Sayılı Kanun
la Değiştirilen 1 inci. 3 üncü ve 4328 Sayılı Ka
nunla Değiştirilen 4 üncü Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Bu Kanunun Süresinin Uzatıl
masına ve Bazı Ek Maddelerin İlavesine Dair 
Kamın 28 307:312 

6259 - Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Kuruluş 
ve Memurları Kanununa Bazı Hükümler Ek
lenmesine Dair Olan Kanuna Bağlı Kadro Cet
vellerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun 28 230, 

312.377 



DÖNEMİN .SİYASÎ YAPISI VB BAŞLICA ETKİNİ İ K L L K 

No. Cilt Savfa 

6260 - 1953 Yılı Muva/.enei Umumiye Kanununa 
Bağlı ( A / 1) ve (A 2) İşaretli Cetvellerde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kamın 28 40:4 1. 

229,290:300. 
310,321,378:381 

6261 - 1953 Yılı Muva-eııei Umumiye Kanununa 
Bağlı ( A / 1) ve (A 2) işaretli Cetvellerde Deği
şiklik Yapılması I lakkında Kanun 28 229, 

301.310.32 1, 
382:385 

6262 - Karayolları Umum Müdürlüğü 1953 Yılı 
Bütçe Kanununa Bağlı ( A / 2 ) ve (B) İşaretli 
Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun 28 72. 

229,301:302. 
310,321.386:389 

6263 - Devlet Üretme Cifi 1 iki eri Umum Müdürlü
ğünün 1953 Yılı 'jütçe Kanununa Bağlı ( A / l ) 
İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun 28 229. 

302.310.321: 
322,390:393 

6264 - İstanbul Teknik Üniversitesinin 1953 Yılı 
Bütçe Kanununa Bağlı ( A / l ) ve ( A / 2 ) İşaretli 
Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun 28 104, 

229,302:303. 
310.322.394:397 

6265 - Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne Dair ' ilan Kanuna Bağlı (1) Sa
yılı Cetvel ile Tadil ve Eklerinin Adalet Vekâ
leti ve Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
Kısmında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kamın 28 41 . 

229.306:307. 
310,322,398:401 

6266 - Kan Bankası ve Kan Nakil Merkezlerinin 
Döner Sermaye iie İdaresine Dair Kanun 28 2. 

312:313.315, 
322.402:405 
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6267 - Hâkimler Kanununa Muvakkat Bir Madde 
Eklenmesine Da i r Kanun 28 230, 

322:323 
6268 - 3885 Sayılı Kan unun Muvakkat 2 nci Mad

desinin Değiştirilmesine ve 2556 Sayılı Hâkim
ler Kanununun 557 Sayılı Kanunla Muaddel 
(1) Sayılı Cetvelin Kaldırılarak Yerine Bu Kanu
na Bağlı (1) Sayılı Cetvelin Konulmasına Dair 
Kanun 28 229.323 

6269 - Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkın
da Kanun 28 325:326 

6270 - Erzurumlu Kaı afatmaya Vatanî Hizmet Ter
tibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 28 72. 

289.431:432 
6271 - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu

nunun Geçici 3 unc.ü Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesi Hakkında Kanun 28 432:433 

6272 - Milletvekilleri Seçimi Kanununun Bazı Mad
delerinin Değişti; ilmesine ve Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun 28 289:290. 

410,433,434:487 
6273 - İlkokul Öğretmenleriyle İlkokul Öğretmenli

ğinden Gelip de Mu lıtelif Dereceli Okullarda ve 
Millî Eğitim Vekâleti Teşkilâtında Çalışanların 
Aylık Dereceleri I lakkmda Kanun 28 I 40: I 4 1, 

209:225.230: 
256.487:489 

6274 - Devlet Memur 1; rı Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne Dair Olan Kanuna Bağlı (1) Sayılı Cet
vel ile Tadil ve Eklerinin Adalet Vekâleti Kısmın
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28 41, 

620.691 
6275 - Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına Dair Olan 

Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun 28 104:105. 

620,691:692 
6276 - Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea

dülüne Dair Olan Kanuna bağlı (1) Sayılı Cet
velin Emniyet Umum Müdürlüğü Kısmında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28 257:259, 

768:769 



DÖNEMİN SIVASI YAPISI VE BAŞLICA ETKİNLİKLER 

No. Cilt Savfa 

6277 - Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1953 
Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı ( A / 1) İşaretli 
Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28 409, 

767.802:803. 
815,823.837. 

871:874 
6278 - İstanbul Üniversitesinin 1953 Yılı Bütçe Ka

nununa Bağlı (A 1) İşaretli Cetvelde Münakale 
Yapılması Hakkında Kanun 28 409. 

767.803:804. 
815.823.837. 

S75:878 
6279 - Orman Umum Müdürlüğü 1953 Yılı Bütçe 

Kanununa Bağlı A / I) ve ( A / 2 ) İşaretli Cetvel
lerde Değişiklik Yapı İması Hakkında Kanun 28 410, 

804:805.815. 
823,837,879:882 

6280 - İstiklâl Harbi Malüİlerine Verilecek Para 
Mükâfatı Hakkında Kanun 28 767, 

805.815.S23, 
837.883:886 

6281 - İstanbul Teknik Üniversitesi 1954 Yılı Büt
çe Kanunu 28 229. 

829:837,837:859. 
870.900:903.910. 

915,927:928. 
997:1000 

6282 - Beden Terbiyesi Umum müdürlüğü 1954 
Yılı Bütçe Kanunu 28 228. 

829:837,S37: 
859.903:906. 
910.915,928, 

100 1:1 004 
6283 - Hemşirelik Kanunu 28 289, 

412:431.969:970 
6284- - Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Kuruluş 

ve Memurları Kanun ima Bazı Hükümler Ek
lenmesine Dair Olan Kanuna Bağlı Kadro 
Cetvellerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun 28 41 . 

767.970:971 

73S9 
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6285 - Devlet Su İşlen Umum Müdürlüğü 1954 
Yılı Bütçe Kamımı 28 41, 

228:229.906: 
926.928:931. 
944,966.978. 

1005:1008 
6286 - Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 Yılı 

Bütçe Kanunu 28 229, 
906:926.931: 
944,966,978, 

996.1.009:1012 
62S7 - Tarım Vekâleti Teknik ve İstişare Heyeti 

Teşkiline Dair Kanun 28 690. 
1031:1032 

6288 - Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlü
ğü 1954 Yılı Büt e Kanunu 28 229, 

971:989,992:994. 
1015.1017.1032. 
1036.1099:1 102 

6289 - Tekel Umum Müdürlüğü 1954 Yılı Bütçe 
Kanunu 28 229. 

1015:1017.1019: 
1023.1032,1036. 

1 103:1 106 
6290 - Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesine ve I 499 Sayılı Gümrük Ta
rifesi Kanunu ile Ek ve Tadillerinin Kaldırıl
masına Dair Kanım 28 410. 

1023:1031.1034: 
1035.1036.1097: 
1098,1 107:1 1 10 

6291 - Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlü
ğü 1954 Yılı Büt. e Kanunu 28 229. 

1032:1041.1044: 
1946.1053.1066. 

1111:1114 
6292 - Orman Umum Müdürlüğü 1954 Yılı Büt

çe Kanunu 28 229. 
1032:1041.1046: 
1050,1053.1066. 
1098.1115:11 1.8 



DÖNEMİN <İYASÎ YAPISI VE BAŞLICA ETKİNİ.İKİ .ER 
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6293 - Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1954 
Yılı Bütçe Kanunu 28 228. 

1050:1072.1073; 
1076,1077,1078. 

1095.1098. 
1 1 19:1122 

6294 - Vakıflar Umum Müdürlüğü 1954 Yılı Bütçe 
Kanunu 28 229. 

1145:1154.1 158. 
1 165.1 173. 
1 173:1 176 

6295 - Ankara Üniversitesi 1954 Yılı Bütçe Kanunu 28 228. 
829:837.837: 
859.S90:896. 

I 156:1 157.1 158. 
1165.1177.1180 

6296 - İstanbul Üniversitesi 1954 Yılı Bütçe Ka
nunu 28 229, 

829:837.837. 
859,870.896:900 

6297 - 1954 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 28 228. 
495:553.561:617. 
621:688.692:762. 
769:802,805:870, 
906:927.944:969. 

971:992.1015: 
1019.1032:1043, 
1050:1073.1076: 
1095.1 125:1 144. 

1 159:1 172, 
1 186:1207 

6298 - İş Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun 29 36. 

37:40 
6299 - Pilot Kıdemli Yüzbaşı Mehmet Yakup Sı-

naç'ın Hükümlü Okluğu Cezanın Affı Hak
kında Kanun 29 - 40:42 

6300 - Astsubay Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Madde
ler Eklenmesi Hakkında Kanun 29 43:44 

6301 - Öğle Dinlenmesi Kanunu 29 44:46 
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6302 - Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığına Bağlı İşçi! re Mesken Yaptırmaları İçin 
Borç Para Veriln-çsıue Dair Olan Kanunun 
1 inci Maddesini ı Snn Fıkrasının Tadili Hak
kında Kanun 29 46:47 

6303 - Hava Harb Okuluna Girmej'e İstekli Sivil 
Öğrencilerin, Gehş. Gidiş ve Kabul Süresince 
Nakil, İaşe ve Yatırılmalarının Devletçe Sağ
lanması Hakkında Kanun 29 47 

6304 - Bazı Hallerde Memleket İçinde İzinli Gön
derilecek Eratın Yol Masraflarının Devletçe 
Ödenmesi Hakkında Kanun 29 47:48 

6305 - 2247 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 
4 üncü Fıkrasıtıı.ı Değiştirilmesine Dair Ka
nun 29 48 

6306 - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 64 üncü Maddesinin (ç) Fıkrasın
dan Sonra Bir (d Fıkrası ve Bu Kanuna Ge
çici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 29 48:49 

6307 - Beledtye Gelirleri Kanununun 24 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun 29 2, 

42:43,46. 
55,80:83 

6308 - 5979 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldı
rılması Hakkında Kanun 29 49:55 

6309 - Maden Kanunu 29 56: 
59,89:137 

6310 - İzmir'de Sanki, la vc Müştemilâtının İzmir 
Belediyesinin Yapacağı Binalarla Mübadelesi 
Hakkında Kanun 29 2. 

137:138 
631 1 - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka

nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklenmesine 
Dair Kanım 29 145:153 

6312 - Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne Dair Olan Kanuna Bağlı (1) Sayılı Cet
velin Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilâtı Kısmın
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 29 154 
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6313 - Devlet Memurlun Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne Dair Olaı Kanuna Bağlı (1) Sayılı Cet
velin Dahiliye Vekgle.fi Taşra Teşkilâtı Kısmına 
İlâve Yapılması Hakkında Kanun 29 

6314 - Muamele Vergi: i Kanununun 63 üncü Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanım 29 

6315 - Muamele Vergi ı Kanununun 9 uncu Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 29 

6316 - Çırağan Sarayının İstanbul Belediyesine De
vir ve Temliki Hakkındaki Kanunun 1 inci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun 29 

154:155 

138: 

139.143,144. 
158.161:164 

139. 
143.144.158. 

165:168 

6317 - 1947 Bütçe Yılı Hesabı Kati Kanunu 29 

6318 - 1948 Bütçe Yıl, Hesabı Katî Kanunu 29 

6319 - Türkiye ve Orta-Doğu Âmme İdaresi Ensti
tüsünün İhdası Hakkında Türkiye Hükümetiy
le Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu 
Arasında İmzalanan i 1) Sayılı Teknik Yardım 
Ek Anlaşmasının Tasdiki Hakkında Kanun 

6320 - Çavuş ve Uzman Çavuş Kanunu 

I 10. 
I43.144.15S, 

169:172 
140: 

14 1,143.146. 
158.159. 
173:176 

141: 
142.143.146, 

158,160.177:180 

29 153. 
156.158.181:184 

29 2. 
155:158 

6321 - Mahmudiye ve Çifteler Adıyla İki Kaza Ku
rulması Hakkında Kanım 29 188:189 

6322 - Gölcük Kaza Merkezinin Değirmendere'den 
Gölcük Kasabasına Kaldırılması Hakkında Ka
nun 29 194 

6323 - Van Vilâyetine Bağlı Gürpınar Kaza Merke
zinin Aynı Kazan n Havsor Nahiye Merkezine 
Kaldırılması Hak Kında Kanun 29 194:195 
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6324 - Yeniden (21) Kaza Kurulması Hakkında 
Kanun 29 87. 

189:192.203. 
238,239. 
243:244 

6325 - Yeniden (10) Kaza Kurulması Hakkında 
Kanun 29 2,87. 

192:194,203. 
238.239. 
244:247 

6326 - Petrol Kanunu 29 87. 
195:238,251: 
281,285:308, 
309:350.353: 
359.362,265. 

436:439 
6327 - Türkiye Petrol! ri Anonim Ortaklığı 

Kanunu 29 2. 
186,359:365. 
367,368.374. 

440:443 
6328 - Dahili İstihlâk Vergisi Kanunu ile Bu Ka

nuna Mtizeyyel 26.V. 1954 Tarihli ve 2448 
Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun 29 284, 

366,367.368. 
374,444:44 7 

6329 - Türk Ceza Kamınunun 161 inci Maddesi
nin Son Fıkrasının Tadili ve Bu Maddeye İki 
Fıkra İlavesi Hakkında Kanun 29 367:385 

6330 - Başvekâlet Teşkilatı Hakkında Kanun 29 186. 
352,535:536 

6331 - Maarif Vekâleti Kuruluş Kadrolariyle Mer
kez Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 2287 
Sayılı Kanunda Değişiklik Yapıknasına Dair 
Olan 4926 Sayılı Kanunla Ek ve Zeyilleri 
Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun 29 186. 
352.536:537 

6332 - Er, Onbaşı ve Kıta Çavuşlarının Günlük İs
tihkaklarına Sigara İlavesi Hakkında Kanun 29 537:538 
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6333 - Türk Medeni Kanununun 639 uncu Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 29 543:544 

6334 - Neşir Yoluyla v-ya Radyo ile İşlenecek Ba
zı Cürümler Hakkında Kanun 29 250. 

386:431.451: 
526.530:535. 
540.544.547, 

569:572 
6335 - Tapulama Kanununun 13 üncü Maddesi

nin (D) Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu Ka
nuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 29 544:54S 

6336 - İngiltere ve Fransa Hükümetlerinden Te
min Edilen Teslilıat Kredileri ve Diğer Askeri 
Borçların Tasfiyesi Hakkında İmzalanan An
laşmaların Tasdi kına Mütedair Kanun 29 186. 

538:539,544. 
548.568. 
573:576 

6337 - Basın Kanununun 36 nci Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun 29 539: 

543.548 
6338 - Avukatlık Kanununun 4359 Sayılı Kanun

la Değiştirilen Geçici 3 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun 29 549:551 

6339 - İstanbul'da Envnöııü'nde Kâin 405 Ada ve 
18 Parsel Numaralı Hazineye Ait Binanın Em
lâk Kredi Bankasına Satılmasına ve Bankaca 
Yaptırılacak Binava Hazinenin de İştirakine 
Mezuniyet Verilmesine Dair Kanun 29 142: 

145,553:554 
6340 - Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki 6197 Sa

yılı Kanunun 35 inci Maddesinin Tadili Hakkın
da Kanun 29 250.554 

634 I - Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurlarının 
Teşkilâtına Dair Olan 5509 Sayılı Kanuna Ek 
Kanun 29 352. 

554:555 
6342 - 2 /3 Ağustos 1944 Tarihinden Evvel Alman 

Kliring Hesabına Yatırılmış Olan Avansların 
İadesine Dair Kanun 29 555:556 
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Veteriner Hekimliği Mesleğinin icrasına, Ve
teriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül 
Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun 29 284, 

556:567 
6344 - Karayolları Yapımı İçin Girişilecek Sâri Taah

hüt İşlerinde Kullanılmak Üzere Bono İhracına 
Yetki Verilmesi Hakkında Kanun 29 551:552, 

555,567, 
577:580 

6345 - Brüksel'de Top lanan Avrupa Ulaştırma Ve
killeri Konferansında imzalanan Bir Avrupa 
Ulaştırma Vekille ri Konferansının Teşkilini 
Derpiş Eden Protokolün Tasdiki Hakkında 
Kanun 29 2, 

552.555.567. 
568.581:584 

6346 - Milletlerarası Ç ılışma Teşkilâtı Statüsü 
Tadilnamesinin '! aadikma Dair Kanun 29 250. 

552:553,555. 
567.568.585:588 

634 7 - Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne D a i r 1 H a n 3656 Sayılı Kanuna 
Bağlı (1) Sayılı C t v H m Maliye Vekâleti Kıs
mında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 29 250. 

529,612:613.658 
6348 - Jandarma Efradı Kanununun 7 ve 12 nci 

Maddeleriyle Muvakkat 3 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek ve Bir 
Muvakkat Maddt Eklenmesine Dair Kanun 29 250. 

450,617:618 
6349 - İstanbul Birleşik İdaresinin Ayrılması Hak

kında Kanun 29 450, 
619:620 

6350 - Türkiye - İsveç Ticaret ve Ödeme Anlaşma
ları ile Ek Protokol ve Buna Melfııf Mektupla
rın Meriyet Müddetlerinin Uzatılmasına Dair 
Mektup Teatisi Suretiyle Yapılan Anlaşmanın 
Kabulü Hakkında Kanun 29 595, 

604.628,657, 
659:662 
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635 1 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ameri
ka Birleşik Devle Heri Hükümeti Arasında Mü-
nakit 4 Temmuz 194 8 Tarihli Muaddel Eko
nomik İşbirliği Anlaşmasını Tadil Eden Anlaş
manın Tasdiklim Dair Kanun 29 595:596, 

604,628.657. 
663:666 

6352 - Türkiye Cu m huriyim' Hükümeti ile "Ame
rika Birleşik Devletleri Müşterek Güvenlik 
İdaresi" Namına Hareket eden "Export-İmport 
Bank Of Washington" Arasında İmzalanan 
(11,2) Milyon Dolarlık Kredi Anlaşması ve 
Ekinin Onanması Hakkında Kanun 29 596:597, 

604.628.657, 
667:670 

6353 - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında İmzalanan İktisadî İşbir
liği Anlaşmasında Bazı Tadiller Yapan 16 Ağus
tos 1951 Tarihli Anlaşmanın Tasdiki Hakkında 
Kanun 29 597. 

604.628.657. 
671:674 

6354 - Türkiye - İsveç Ticaret ve Ödeme Anlaşma
ları ile Ek Protokol ve Buna Melfuf Mektupla
rın Meriyet Müddetlerinin Uzatılmasına Dair 
Mektup Teatisi Sureriyle Yapılan Anlaşmanın 
Tasdiki Hakkında Kanun 29 597:598, 

604.628.675:678 
6355 - Torqııay Protokolüne İlişik Türkiye Taviz Lis

tesinin 134 Numaralı Pozisyonunda Yapılan Ta
dilin Onanması Hakkında Kanun 29 598:599. 

609.628.679:682 
6356 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugos

lavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırmalarına Dair Anlaş
manın Tasdiki Hakkında Kanun 29 599, 

609.628,657. 
683:686 

6357 - Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 
36 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasında Derpiş 
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7398 

Olunan ve Hukuki Uyuşmazlıkların Çözül
mesi Hususunda Divanın Kaza Hakkım Ön
ceden Tanımayı Gerektiren İhtiyari Kayda 
Katılma Hakkındaki 5047 Sayılı Kanunun 
Temdidi Hakkında Kanun 29 599:600, 

609.628,687:690 
6358 - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Kral

lığı ve Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriye
ti Arasında M.ünakı'1 Dostluk ve İşbirliği And
laşmasına Ek Anlaşmanın Tasdikma Dair 
Kanun 29 600 

609,628,691:694 
6359 - Sivil Havacılık Mevzuunda Türkiye'ye Tek

nik Yardım Temini Hususunda Türkiye Hükü
meti ile Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı 
Arasında İmzalanan 12) Numaralı Ek Anlaşma
nın Tasdiki Hakkında Kanun 29 600:601. 

609.628.695:698 
6360 - Cenevre'de İmzalanmış Olan (Milletlerarası 

Ana Trafik Yollan mu İnşasına Mütedair Beyan
name) İle Bu Beyannamenin 1, 2 ve 3 Sayılı Ek
lerine Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin İltihakı 
Hakkında Kanun 29 601. 

613,628.699:702 
6361 - Sahra Çekirges' ile Mücadele Mevzuunda 

Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Gı
da ve Tarım Teşkilâtı Arasında imzalanan (5) 
Sayılı Teknik Yardım Ek Anlaşmasının Tasdi
kma Dair Kanun 29 602. 

613,628.703:706 
6362 - Türkiye'ye Bir Teknik Yardım Daimî Tem

silcisi İzamı Hususunda Türkiye Hükümeti 
ile Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu 
Arasında İmzalar:an Teknik Yardım Ek Anlaş
masının Tasdiki Hakkında Kanun 29 602:603. 

613,628.707:710 
6363 - Türkiye ile Pakistan Arasında Kültür Anlaş

masının Tasdiki Hakkında Kanun 29 2. 
603,613.628. 
657.71 1:714 
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6364 - Birleşmiş Milletler Eğitim. Bilim ve Kültür 
Teşkilâtı (UNESCO)'nun, Hükümetimizle Bir
leşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu Arasın
da 5 Eylül 1951'de İmzalanan Teknik Yardım 
Esas Anlaşmasında Akid Taraf Sıfatiyle İthali 

Hususunda Hükümetimizle Birleşmiş Milletler 
Teknik Yardım Bürosu Türkiye Temsilcisi Ara
sında Teati Olunan Mektupların Tasdiki Hak
kında Kanun 29 2, 

603:604.613. 
628:629.715:718 

6365 - 24 Eylül 1949 Tarihinde Roma'da Tanzim Edil
miş Olan Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi Anlaş
masına Türkiye'nin İltihakı Hakkında Kanun 29 87. 

604,616.629. 
657.719:722 

6366 - İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma 
Sözleşmesi ve Buna Ek Protokolün Tasdiki Hak
kında Kanun 29 186. 

604:605.616. 
629,657.723:726 

6367 - Birleşmiş Mille 1 ler Milletlerarası Çocuklara 
Acil Yardım Fonu ile Akdedilen Teknik Yardım 
Anlaşmasının Tasdikına Dair Kanun 29 186. 

605:606.616, 
629,637.727:730 

6368 - Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin (Dün
ya Sağlık Teşkilâtının 2 Numaralı Nizamname
sinin) Tasdiki Hakkında Kanun 29 250. 

606,616.629, 
657:658,731:734 

6369 - Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşma
sına Ekli Listeleruı Meriyet Müddetinin Uzatıl
masına Mütedair beyannamenin Tasdiki Hak
kında Kanun 29 250. 

606:607,616, 
629,658.735:738 

6370 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Münakit 
Muaddel Ekonomik İşbirliği Anlaşmasını Tadil 
Eden 7 Ocak 1952 Tarihli Anlaşmanın Onanma
sına Dair Kanun 29 250. 
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7400 

607:608,629. 
658.739:742 

6371 - Marshall Planı Avrupa Kalkınma Programı) 
Çerçevesi Dahilinde Elde Edilecek Yardımların 
Bütçe ve Hazine Hesaplarına İntikal Şekline 
Dair 5582 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun 29 2. 

284,608:609, 
629.743:746 

6372 - 1706 Sayılı Jandarma Kanununun 15 inci 
Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 29 284. 

613:614. 
629.747:750 

6373 - Doğu Vilâyetlerimizde Kurulacak (Atatürk 
Üniversitesi) İnşaatı İçin Gelecek Yıllara Sâri 
Taahhütlere Girişilmesi Hakkında Kanun 29 284, 

614,629. 
751:754 

6374 - İstanbul Teknik Üniversitesine Bağlı Bir 
Teknik Okulu Açılmasına Dair Kanun 29 352. 

614:616. 
629 ,755:758 

6375 - "Kuzey Atlantik Andlaşmasına Taraf Dev
letler Arasında, Kuvvetlerin Statüsüne Dair 
Söz leşmenin ve Kuzey Atlantik Nazır Yar
dımcıları Konseyinin. İşbu Sözleşme Metni
nin Tadiline mütedair, 4 Nisan 1952 Tarih
li Kararı ile Atlantik Konseyinin 25 Ağustos 
1952 Tarihli Kararının ve "Kuzey Atlantik 
Andlaşması Teşkilâtının Millî Temsilcilerin 
ve Milletlerarası Personelin Statülerine Dair 
Sözleşme"nin ve Kuzey Atlantik Nazır Yar
dımcıları Konseyinin. İşbu Sözleşme Metni
nin Tadiline Mütedair, 4 Nisan 1952 Tarihli 
Kararının ve "Kuzey Atlantik Andlaşması Mu
cibince Kurulmuş Milletlerarası Askerî Ka
rargâhların Statüsüne Dair Protokol" Kabu
lüne Dair Kanun 29 352, 

530.609:610, 
629.759:762 
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6376 - Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne Dair Olan 3656 Sayılı Kanuna 
Bağlı (1) Sayılı Cetvelin Emniyet Umum Mü
dürlüğü Kısmına Kadrolar İlavesi Hakkında 
Kanun 29 284. 

529,618:619. 
629,658.763:766 

6377 - 5676 Sayılı Kanunla Tasdik Edilen Kredi 
Anlaşmasına Ek Anlaşmanın Tasdikına Dair 
Kanun 29 352. 

530.610:611. 
629,658,767:770 

6378 - Dışişleri Vekâleti ile Ankara'daki İsrail El
çiliği Arasında Teati Olunan ve İsrail'e 30 000 
Ton Buğday Satılmasını Derpiş Eklen Mektup
ların Tasdiki Hakkında Kanun 29 529: 

530.61 1.629. 
771:774 

6379 - Deniz İş Kanunu 29 620:628. 
630:653 

6380 - Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü Teş
kilatı Hakkındaki 34 24. 4467 ve 5213 Sayılı 
Kanunların Bazı Maddelerinin Tadili ile Yeni
den Hükümler İlavesine Dair Kanun 29 87. 

653:654 
6381 - 4178 Sayılı Kanunun 9 uncu ve 4849 Sa

yılı Kanunun 1 inci Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanım 29 250,654 

6382 - Ulaştırma Vekâleti Görevleri ve Kuruluşu 
Hakkındaki 4770 Sayılı Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dan Kanun 29 284, 

655:656 
6383 - Tapulama Kanununun 5 inci Maddesinin 

Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Yeni Hüküm
ler İlâvesine Dair Kanun 29 2. 

352.656:657 
6384 - Nakil Vasıtaları Hakkındaki Kanuna Ek 

Kanun 29 795:796 
6385 - Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bazı Suç

lardan Mütevellü Tazminatın Terkinine Dair 
Kanun 29 353.593. 

796:801 
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6386 - Kars'lı Hasan Ayd ına Vatanî Hizmet Ter
tibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 29 352. 

801:802 
6387 - Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 

Görevleri Hakkın lakı Kanuna Ek Kanun 29 530, 
803:804 

6388 - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa Bazı Maddeler Eklenmesi ve 5441 
Sayılı Kanunun ' 1 inci Maddesinin Kaldırıl
ması Hakkında Kanun 29 352.594, 

804:806 
6389 - Maarif Vekâleti Merkez Kuruluş ve Görev

leri Hakkındaki 22S7 Sayılı Kanunla İlgili 
4737, 4926 ve 502 1 Sayılı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 29 2, 

593:594. 
807:808 

6390 - Ödemiş'li Mehmet oğlu 1314 Doğumlu 
Mehmet Karaerkek'e Vatanî Hizmet Terti
binden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 29 779, 

81 1:812 
6391 - İhtiyarlık Sigorıası Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun 29 529, 

593,812:819 
6392 - Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş

masına Ekli Listelerin Metinlerinde Yapılan 
Düzeltme ve Değişikliklere Mütaallik 2 nci 
Protokolün Tasdiki Hakkında Kanun 29 593. 

780:781.785. 
819,829:832 

6393 - Türkiye ile Bek ika - Lüksemburg Ekono
mik Birliği Arasındaki Ödeme Anlaşmasının 
Bir Sene Müddeile Uzatılmasına Dair Mek
tupların Tasdiki Hakkında Kanun 29 594. 

781,785,819, 
828,833:836 

6394 - Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması Hak
kındaki 19 Eylül 1950 Tarihli Anlaşmayı Ta-
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dil Eden 4 Sayıl) Ek Protokolün Tasdikına 
Dair Kanun 29 593. 

781:782.785, 
819:820.828, 

837:840 
6395 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugos

lav Hükümeti Arasında 26 Şubat 1953 Tari
hinde Ankara'da İmzalanan Ticaret ve Seyri
sefain Mukavelenamesinin Kabulü Hakkında 
Kanun 29 594. 

782,785.820, 
828,841:844 

6396 - Türkiye ile İspanya Arasında Münakit 19 Ha
ziran 1951 Tarihiı Ticaret ve Ödeme Anlaşmala-
ııa Ek Protokolüı Tasdiki Hakkında Kanun 29 594. 

782:783.785, 
820,828. 
845:848 

6397 - Balıkçılık Mevzuunda Türkiye'ye Teknik Yar
dım Temini Hususunda Türkiye Hükümeti ile 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı Ara
sında İmzalanan Ek Anlaşmanın Tasdiki Hak
kında Kanun 29 593. 

783.789.820. 
828,849:852 

6398 - Türkiye ile Hindistan Arasında 4 Haziran 
1953 Tarihinde İmzalanan Ticaret Anlaşma
sı ve Eklerinin Onanmasına Dair Kanun 29 594. 

783:784,789, 
820.828. 
853:856 

6399 - 6 Ağustos 1953 Tarihli Türk Alman Proto
kolü ile Eklerinin ve Şarap Anlaşmasının Tas
diki Hakkında Kanun 29 594. 

784.789.820. 
828,857:860 

6400 - "Devlet Malzeme Ofisi" Kurulması Hakkında 
Kanun 29 593. 

784:792.809, 
820,861:864 
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6401 - Harçlar Kanun ma Bağlı 10 Sayılı Tarifenin 
41 ve 54 Sıra Numaralarının Değiştirilmesi Hak
kında Kamın 29 529. 

593.792:798. 
809.820. 
865:868 

6402 - Petrol Dairesi Reisliği 1954 Yılı Bütçe Ka
nunu 29 529, 

594.793:795. 
809.820. 
869:872 

6403 - 1954 Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
Bağlı ( A / l ) . ( A / 2 İşaretli Cetvellerde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun 29 529 

593,796.809. 
820,873:876 

6404 - Ankara Ün iver; ite s in in 1951 Bütçe Yılı He
sabı Katî Kanunu 29 802, 

809,820.887:880 
6405 - Orman Umum Vlüdürlüğünün 1951 Bütçe 

Yıb Hesabı Katî Kanunu 29 802:803. 
809.820.828. 

881:884 
6406 - Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea

dülüne Dair Olaa 3655 Sayılı Kanuna Bağlı 
(1) Sayılı Cetvel iie Tadil ve Eklerinin Adalet 
Vekâleti Kısmında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun 29 529, 

804.809.820. 
885:888 

6407 - İller Bankası Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 29 529, 

593.806:807. 
81 1.813.820. 

889:892 
6408 - İstanbul Ün i ve ı si tesi Fen ve Tıp Fakülte

leri İçin (Cyclot.ron) inşa ve Tesisi Hakkında 
Kanun 29 284, 

808:809.81 1. 
813,820,893:896 

7404 
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DONEMİN M YASI YAPISI YE BAŞLICA ETKİNLİKLER 

No. Cilt Sayfa 

6 4 0 9 - T a v a s K a z a s ı n ı n H e y e l a n a M a r u z K a l e N a 

h i y e s i n i n D e ğ i ş t i ! i l m e s i H a k k ı n d a K a n u n 2 9 5 9 3 . 

8 0 9 : 8 1 ES 1 4 . 

8 2 0 , 8 9 7 : 9 0 0 

6 4 1 0 - G ü m r ü k ve İ n h i s a r l a r Vekâ le t i K u r u l u ş ve 

G ö r e v l e r i H a k k ı n l a k ı 2 8 2 5 S a y ı l ı K a n u n a B a 

z ı Madde le r E k l e n m e s i n e ve Dev le t M e m u r l a 

r ı A y l ı k l a r ı n ı n T e v h i t ve T e a d ü l ü n e D a i r O lan 

3 6 5 6 S a y ı l ı K a n u n a B a ğ l ı (11 S a y ı l ı Ce tve l in 

G ü m r ü k ve İ n k i s a r l a r Vekâ le t i K ı s m ı n d a k i 

K a d r o l a r l a E k ve T a d i l l e r i n d e D e ğ i ş i k l i k Y a 

p ı l m a s ı n a D a i r K a n u n 2 9 5 9 3 . 

7 7 9 . 9 1 8 : 9 1 9 

G) B u Dönemde A l m a n Kararlar 
N o . C i l t S a y f a 

1 6 9 5 - Ce lâ l B a y a r ' ı n ' ı ı ı n h u r b a ş k a n l ı ğ ı n a S e ç i l d i 

ği H a k k ı n d a 1 7 . 8 

1 6 9 6 - B a k a n l a r K u r u l u n a G ü v e n i l d i ğ i n e D a i r 1 9 4 : 

1 1 4 , 1 1 5 : 1 4 3 . 

1 4 4 : 1 4 7 

1 6 9 7 - Z o n g u l d a k M i l l e t v e k i l i S e b a t i A t a m a n ' ı n 

S e ç i m T u t a n a ğ ı n ı ı Redd i H a k k ı n d a 1 1 5 0 . 

3 4 5 . 4 4 5 : 4 6 6 

1 6 9 8 - A ç ı k M i l l e t v e k i l l i k l e r i i ç i n B u Y ı l A r a S e ç i 

m i Y a p ı l m a m a s ı d a k k ı n d a I . 5 3 8 : 5 4 4 

1 6 9 9 — B i n b a ş ı L ü t f i C i r i m E m e k l i l i k i ş l e m i n i n 

K a l d ı r ı l m a s ı H a k k ı n d a D i l e k ç e K o m i s y o n u n 

ca V e r i l e n K a r a r ı a Redd ine D a i r 1 1 3 : 1 4 . 

3 9 6 . 5 1 4 . 

5 4 8 : 5 6 2 

1 7 0 0 - T ü r k i y e B ü y ü k Mi l le t M e c l i s i n i n Ç a l ı ş m a l a 

r ı n a 1 K a s ı m I 9 5 0 G ü n ü n e K a d a r A r a V e r i l 

m e s i H a k k ı n d a 1 7 9 1 

1 7 0 1 - B i r l e ş m i ş M i l l e t l e r E m r i n d e Kore 'de S a v a 

ş a n B i r l i ğ i m i z e T ü r k i y e B ü y ü k M i l l e t Mec l i 

s i n i n S e l a m ve S ı - v g ı ve B a ş a r ı D i l e k l e r i n i n 

U l a ş t ı r ı l m a s ı H a k k ı n d a 2 2 1 4 : 2 1 5 

1 7 0 2 - D a n ı ş t a y Ü y e l i k l e r i n e R ı z a G ö k s u , T e v f ı k 

Ş e n o c a k ve R a s ı n ı E s m e r e r ' i n S e ç i l d i k l e r i 

H a k k ı n d a 2 1 8 8 . 

2 5 3 : 2 5 4 , 2 6 7 

7405 



Tİ' RK PARLAMENTO TARİHİ 

1706 - Sivas Milletvekili İbrahim Duygun'un Mil
letvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 

1707 - Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ'ın Millet
vekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 

1708 - Tekirdağ M i l l e t v e k i l i Şevket Mocan'ın Mil
letvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 

1709 - Yozgat Milletvekili Niyazi Ünal Alcıb'nın 
Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 

1 7 1 0 - 4 3 1 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kararının (1) Numaralı Bendindeki (ve Emsali 
İdarelerin) Şümulüne İmralı Ceza Evinin de 
Dahil Bulunduğu Hakkında 

171 I - Kastamonu Milletvekili Tahsin Coşkan'ın 
Seçim Tutanağın mi Reddi Hakkında 

1712 - Orduya Türkiy- Büyük Millet Meclisinin 
Güven ve Sevgilerinin İblâğına Dair 

1713 - Mart : Mayıs 1 "50 Aylarına Ait Sayıştay 
Raporuna Dair 

1714 - Bakanlar Kumuma Güyenildiğine Dair 

1715 - Jandarma Y ü z b a ş ı s ı Reşit Sümer'in Emek
lilik Muamelesi Hakkında 

1716 - Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Özço-
ban'ın Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hak
kında 

1717 - Diyarbakır Milletvekili Nâzım öneıı ' in 
Milletvekiliği Dokunulmazlığı Hakkında 

Cilt Savfa 

3 28:29 

3 6:7. 
24.38:39.50 

3 195. 
196.197.198. 

199.201:204 

4 4.59 

4 4,59 

4 4,60 

4 4.60 

4 3 3 1 . 3 8 1 

5 69. 
124:14 1,145: 

148,155,167:170 

5 579:580 

6 5,29 
6 60: 

66,76:123. 
124:127 

6 138:139 

6 199.228 

6 199.228 

7 4 0 6 

No. 

1.703 - Birleşmiş Millet ler Orduları Saflarında Ko
re'de Savaşan Kahramanlarımıza Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin Yürekten Minnet ve Şük. 
ran Duygularının Bu Kere Daha Duyurulma
sına Dair 

1704 - Danıştay Üyeliklerine Hamdi Tane, Emin Alı 
met Kat ve Arif Yazarın Seçildikleri Hakkında 

1705 - Kore'ye gönder; !en Savaş Birliği Hakkında 



DÖNEMİN SİYASÎ YAPISI VE BAŞLICA ETKİNLİKLER 

No. 

1718 - Edirne Milletvekili Hasan Osma'nın Mil
letvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 

1719 - İzmir Milletvekili Sadık Giz'in Milletvekil
liği Dokunulmazlığı Hakkında 

1720 - Kastamonu Milletvekili Muzaffer Âli Müh-
to'nun Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 

1721 - Kütahya Milletvekili Remzi Koçak'ın Milletve
killiği Dokunulmazlığı Hakkında 

1722 - Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın Millet
vekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 

1728 - Sinop Milletvekli Cevdet Kerim İncedayı'nın 
Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 

1724 - Sivas Milletvekili Rıfat Özten'in Milletvekil
liği Dokunulmazlığı Hakkında 

1 725 - 5176 Sayılı Kanunla Dört Sınıfa İndirilen 
Mektepli Hastabakıcı Hemşirelerin Beşinci Sı
nıfta Geçen Sürelerinin Dördüncü Sınıfta Geç
miş Sayılıp Sayılmayacağının Yorumlanmasına 
Mahal Olmadığına Dair 

1726 - Posta. Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü Teşkilâtı ve Vazifeleri ve Memurları 
Hakkındaki 4454 Sayılı Kanunun 36 nci Mad
desinin Yorumlanmasına Mahal Olmadığına 
Dair 

1727 - Devlet Orman İşletmelerinin Bazı Vergiler
den Muaf Tutulması Hakkındaki 4920 Sayılı 
Kanunun 3 üncü Maddesinin Yorumlanması
na Mahal Olmadığına Dair 

1728 - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 uncu Maddesinin (B) Fıkrasının Yo
rumlanmasına Mahal Olmadığına Dair 

1 729 - Kurmay Albay Asım Eren'in Nasp Tarihinin 
Tashihi Hakkındaki Kararın Kaldırılmasına 
Dair 

Cilt Sayfa 

6 199.228 

6 27. 

199.228 

6 199.246 

6 199.246 

6 199.246 

6 199.246 

6 199,246 

7 3.214 

7 3,214 

7 3. 
186:188. 
230:233 

7 29. 
214:216.217. 

236:250. 
281:289 

7 136.293 

7407 



Ti RK PARLAMENTO TARİHİ 

No. Cilt Sayfa 

7 4 0 8 

1730 - 2591 ve 4298 Sayılı Kanunlarda Zikrolunan 
(Eşkıya Müsademesinde Malûl Olan) Tabirinin 
Yorumlanmasına Mahal Olmadığına Dair 8 3.73:79 

1731 - Jandarma Yarbaylığından Müstafi Rifat Ayay-
dın'ın 3 Yıllık Kıdeminin Tanınması Hakkındaki 
Dilekçe Komisyonu Kararının Kaldırılmasına 
Dair ' 8 185.231 

1 732 - Albay Yaşar Sokollu'nun Nasbinin Düzeltil
mesi Hakkındaki Dilekçe Komisyonu Kararının 
Kaldırılmasına D,ur 8 185,232 

1733 - Millî Korunma Kanununun 3964 Sayılı Ka
nunla Değiştirilen 6 nci Maddesinin Verdiği 
Salahiyete İstinaden İhdas Edilmiş olan Kad
rolarla Bu Kadrolarda Yapılan Değişiklik ve 
İlgalara Dair Kararların Tasdiki Hakkında S 313.362 

1 734 - Haziran : Kasım 1 950 Aylarına Ait Sayış
tay Raporuna Dair 8 271. 

317.460 
1735 - Aralık 1950 : Şubat 1951 Aylarına Ait Sa

yıştay Raporuna Dair 8 217. 
317.460 

1736 - Gelir Vergisi Kanununun 91 inci Maddesi
nin (B) Fıkrası ile Bu Kanuna Bağlı 2, 3 ve 4 
Numaralı Cetveller Sonunda Mevcut Hüküm
lerin Yorumlanmasına İhtiyaç Göstermeyecek 
Şekilde Vazıh Bu iunduğu Hakkında 9 19.93 

1737 - Hasankale'nin Sıçankale Köyünde Kayıtlı 
Karacaoğlu Hacı Şen'in Ölüm Cezasına Çarp
tırılması Hakkımla 9 83. 

171,195:197 
1738 - Cumhuriyet Altın Sikkeleriyle Cumhuri

yet Ziynet Altınları 1 lakkın da 9 228. 
472:473.491 

1 739 - Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki 
Kanunun Birinci ve Yedinci Maddelerinin 
Yorumlanmasına Mahal Olmadığına Dair 9 301. 

487.492. 
519:520 

1740 - Manisa'nın Mimar Sinan Mahallesi Ye-
şiltepe Caddesinde 13 Numarada İkâmet 
Eden Hakkı Çevıksoy'un İmar ve İhya Et
tiği Tarla Hakkındaki Dilekçe Komisyonu 
Kararının Kaldırılmasına Dair 9 347.521 



DÖNEMİN SİYASÎ YAPISI VE BAŞLICA ETKİNLİKLER 

No. Cilt Sayfa 

1741 - Tabip Albay Neomi Şar'ın Albaylık Nas
binin Düzeltilme; i Hakkındaki Dilekçe Ko
misyonu Kararının Kaldırılmasına Dair 9 347.521 

1742 - Adananın İcadiye Mahallesi 122 nci So
kağının 55 Numarasında İkâmet Eden İb
rahim Akçora'nın İskânına Tahsis Edilen 
Araziden Artakalan Kısım Hakkındaki Di
lekçe Komisyonu Kararının Kaldırılmasına 
Dair 9 453. 

524:527 
1743 - Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma

larına 1 Kasım 1951 Gününe Kadar Ara Ve
rilmesi Hakkında 9 919 

1 744 - Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret 
Dairesi Raportörlerinden İsmail Polat Bozok-
lu'ya Bir Üst Derece Maaşının Verilmesi Hak
kındaki Dilekçe Komisyonu Kararının Kaldı
rılmasına Dair 11 129:134 

1 745 - Sayıştay Birine; Başkanlığına Mümtaz Tar-
han'm Seçildiği Hakkında 11 165, 

209.210. 
21 1:221 

1746 - Sayıştay Daire Başkanlıklarına Muhittin 
Gürün ile Faruk Işık'ın Seçildikleri Hakkında 1 1 165. 

209.210,21 1 
1 747 - Sayıştay Üyeliklerine Rahmi Uçkun ile Ali 

Rıza Toksöz'ün Seçildikleri Hakkında 11 165. 
209.210. 
21 1.221 

1748 - Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bağlanık-
lan ile Millî Saraylar. Kasırlar ve Köşklerdeki 
Eşya Hakkında Soruşturma Yapılmasına Dair 11 210. 

211:221.239: 
266.276:284 

1749 - Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne Dair Olan 3656 Sayılı Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki 4598 
Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Yorumlan
masına Mahal Olmadığına Dair 12 23,44 

1 750 - Danıştay Birinci Başkanlığına Hâzin Türe-
ğün'ün Seçildiği Hakkında 12 35. 

143:145 
1751 - Danıştay Üyeliğine Celâdet Barbarosoğlıf-

nun Seçildiği Hakkında 12 35. 
143:146.14S 

7409 



Tİ RK PARLAMENTO TARİHİ 

No. 

1 752 - Danıştay Üyeliklerine Mahmut Nedim Oğut. 
Celâl Önen ve Kâmil Kayam'ın Seçildikleri Hak 
kında 

1753 - Danıştay Üyeliğine Şükrü Gilisralıoğlu'nun 
Seçildiği Hakkında 

1754 - Bolu Milletvekili Kamil Kozak'ın Milletvekil
liği Dokunulmazlığı Hakkında 

1755 - Edirne Milletvekili Hasan Osman'ın Millet
vekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 

1756 - Gümüşhane Milletvekili Halit Zarbun'un 
Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 

1757 - Kastamonu Milletvekili Ahmet Keskin'in 
Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 

1758 - Kırklareli Milleıvekili Mahmut Erbil'in Mil
letvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 

1 759 - Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğlu'nun 
Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 

1760 - Bursa Milletvekili Agâh Erozan'ın Milletve
killiği Dokunulmazlığı Hakkında 

1761 - Giresun Milletvekili Mazhar Şener'in Millet
vekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 

1762 - Kars Milletvekili Hüseyin Cahit Yalçın'ın Mil
letvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 

1763 - Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ'ın Millet
vekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 

1764 - Tekirdağ Milletvekili Hüseyin Bingülun Mil
letvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 

1765 - Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu'nun Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hak
kında 

1766 - Afyon Karahisar Milletvekili Bekir Oynagan-
h'nın Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 

1767 - Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcının Milletve
killiği Dokunulmazlığı Plakkında 

1768 - Aydın Milletvekili Nail Geveci ve Çoruh Mil
letvekili Ali Rıza Sağlar'm Milletvekilliği Doku
nulmazlıkları Hakkında 

1769 - Balıkesir Milleıvekili Vacid Asena'nın Millet
vekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 

Cilt Sayfa 

12 35, 
143:146.148. 

160.182 

12 35, 
143:146.148, 

160.182.195.196 

12 217,312 

12 217.313 

12 217.313 

12 217.313 

12 217,313 

12 217.313 

12 260,313 

12 260,313 

12 260. 

313:314 

12 260.314 

12 260.314 

12 260.314 

13 6 

13 6:7 

13 7 

7410 

13 7 



DÖNEMİN SİY YSÎ YAPISI VE BAŞLICA ETKİNLİKLER 

No. Cilt Sayfa 

1770 - Kars Milletvekili Ab bas Çetin'in Milletvekil
liği Dokunulmazlığı Hakkında 13 7 

1771 - Malatya Milletvekili Hikmet Fırat'ın Millet
vekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 13 7 

1772 - Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığına Ba
ha Arkaç'ın Seçildiği Hakkında 13 26,73.74 

1773 - Danıştay Üçüm ü Daire Başkanlığına Cemal 
Yorulmaz'm Seçildiği Hakkında 13 26, 

73.74.75 
1774 - Zonguldak ve Ereğli Havzai Fahmiyesinde 

Mevcut Kömür Tozlarının Amele Menafii Umu-
miyesine Olarak iuhrutuna Dair Olan 1 14 Sa
yılı Kanunda Yazılı Kömür Tozları Hakkında 13 253:255. yılı Kanunda Yazılı Kömür Tozları Hakkında 

262:268 
1775 - Antalya Milletvekili Akif Sarıoğlu ve Denizli 

Milletvekili Fikret Başaran'ın Milletvekilliği Do
kunulmazlıkları Hakkında 13 4.283 

1776 - Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik'in Mil
letvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 13 4.284 

1777 - Gümüşhane Milletvekili Halis Tokdemir'in 
Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 13 4.284 

1778 - İstanbul Milletvekili Hadi Hüsman'ın Millet
vekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 13 4. 

284:289 
1779 - İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in Mil

letvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 13 4. 
289:290 

1780 - Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Erkut'un 
Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 13 4.290 

1781 - Ordu Milletvekili Alıf Topaloğlu'nun Millet
vekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 13 26. 

290:291 
1782 - Zonguldak Milletvekili Esat Kerimol'un Mil

letvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 13 96.291 
1783 - Mart : Ağustos 1951 Aylarına Ait Sayıştay 

Raporuna Dair 13 64. 
1 18.291 

1784 - Kars Milletvekili Hüseyin Cahit Yalçın'ın 
Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 11 39 

1785 - Mardin Milletvekili Aziz Uras ve Malatya 
Milletvekili Mehmet Sadık Eti'nin Milletvekil
liği Dokunulmazlıkları Hakkında 14 39:55 

7411 



T Ü R K PARLAMENTO TARİHİ 

No. Cilt Savfa 

1786 - Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 
177 nci Maddesi Mucibince Teşkil Edilecek 
Soruşturma Komisyonunun Salâhiyetleri Hak
kında 14 56,60. 

60,64:80,108. 
1 14.139:142 

1787 - Afyon Karahisar Özel İdare Müdürü Fuat 
Çetinkaya'ya Çocuk Zammı Verilmesi Hakkın
daki Dilekçe Komisyonu Kararının Kaldırılma
sına Dair 14 145. 

332:349 
1 788 - Albaylıktan Emekliye Ayrılmış Olan Hilmi 

Özgören'e Verilmeyen Tayin Bedeli İstihkakı
nın Tesviyesi Hakkındaki Dilekçe Komisyonu 
Kararının Kaldırılmasına Dair 14 145, 

349:350 
1789 - Ankara Milletvekili Dağıstan Binerbay'ın Mil

letvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 14 37. 
258:350 

1790 - Ankara Milletvekili Mümtaz Faik Fenik'in Mil
letvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 14 37, 

259:350 
1791 - İstanbul Milletvekili Nazlı T labarm Millet

vekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 14 259,350 
1792 - İlk tahsil Üzerine Bir Yıllık Meslekî Tahsil 

Görmüş Olan Köy Ebelerinin Memurin Ka
nununun 2919 Sayılı Kanunun 4 üncü Mad
desiyle Değişen 64 üncü Maddesi Hükmüne 
Göre Kadrosuz Stajyer Olarak İstihdam Edi
lip Edilemeyeceği Hususunun Yorumlanması
na Mahal Olmadığı Hakkında 14 258.355 

1793 - Kırklareli Milletvekili Sıtkı Pekkip'in Millet
vekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 14 285,381 

1 794 - Samsun Milletvekili İsmail Işın m Milletve
killiği Dokunulmazlığı Hakkında 14 285,381 

1795 - Samsun Milletvekili Muhittin Özkefeli'nin 
Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 14 37. 

285.381:382 
1796 - Kahve ve Çay İnhisarı Kanununun Muvak

kat (2) nci Maddesinin (B) Bendindeki "Veya 
Fiyatları Fahiş Görülen" İbaresinin Yorumlan
masına Mahal Olmadığına Dair 14 360.399 

7412 



DÖNEMİN SİYASÎ YAPISI VE BAŞLICA ETKİNLİKLER 

No. Cilt Savfa 

1797 - Mülkiye Başmüfettişi Memdııh İçöz'ün Emek
lilik İşleminin İptali Hakkındaki Dilekçe Komis
yonu Kararının Kaldırılmasına Dair 14 360. 

400:418 
1798 - Kars Milletvekili Hüseyin Cahit Yalçın'in Mil

letvekilliği Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında 14 398. 

438:447 
1799 - Develi İlçesi Eski Dâvavekillerinden Şükrü 

Nayman Hakkındaki Dilekçe Komisyonu Kara
rının Kaldırılması Hakkında 14 479 

1800 - Takip ve Tahsiline İmkân Görülemeyen Ala
cakların Terkini ve Affı Hakkında 15 17 

1801 - Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Müştemilâtı 
ile Millî Saraylar. Kasırlar ve Köşklerdeki Eşya 
Hakkında Soruşturma Yapmak Üzere Vazifelen
dirilen Komisyonun Altı Ayda İşini Bitirmesine 
ve Meclis Haricinde Soruşturma Yapmasına Dair 15 48:49 

1802 - Piyade Binbaşısı Fahrettin Soydaner'e Bir Yıl 
Kıdem Zammı Verilmesi Hakkındaki Dilekçe Ko
misyonu Kararının Kaldırılmasına Dair 16 7:8 

1803 - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 64 ve 69 uncu Maddelerinin Yorumlan
masına İmkân Bulunmadığı Hakkında 16 8:9 

1804 - Danıştay Üyeliklerine Yekta Aytan ile Men-
nan Yiğiter'in Seçildikleri Hakkında 16 131. 

199:200.210 
1805 - Açık Bulunan Milletvekillikleri İçin Bu Yıl 

Ara Seçimi Yapılmaması Hakkında 16 268:275 
1806 - Danıştay İkinci Daire Başkanlığına Cudi 

Özal'ın Seçildiği Hakkında 16 131. 
199:200.210. 

232:233. 
252.310.311 

1807 - Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma
larına 1 Kasım 1952 Gününe Kadar Ara Ve
rilmesi Hakkında 16 431. 

432:433 
1808 - Belediye Gelirleri Kanununun 21 nci Mad

desinin 4 üncü Fıkrasının Yorumlanmasına 
Mahal Olmadığı Hakkında 17 140: 

144.191:192. 
193.233:235. 

288:295 
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Tl RK PARLAMENTO TARİHİ 

No. Cilt Sayfa 

1809 - Tümgeneral Tahsin Çelebican'ın Yüzbaşı
lık Nasbinin Düzeltilmesi Hakkındaki Dilek
çe Komisyonu Kararının Kaldırılmasına Dair 17 32 1 

1810 - Yargıtay Üyesi Hüseyin Kâzım Suda'nın Do
ğum Tarihinde Yapılan Tashihin Emekli Mua
melesinde de Göz Önüne Alınması Hakkında
ki Dilekçe Komisyonu Kararının Kaldırılması
na Dair 18 1 10:113 

1811 - İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakül
tesi Öğrencisi İken Kaydı Silinmiş Olan Yük
sel Unsala Bir İmtihan Hakkı Daha Verilme
si Hakkındaki Dilekçe Komisyonu Kararının 
Kaldırılmasına Dair 18 171.202 

1812 - Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ'ın Millet
vekilliği Dokunulmazlığı Hakkında İS 237.313 

1813 - Zonguldak Milletvekili Hüseyin Balık'ın Mil
letvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 18 237.3 13 

1814 - Ordu Milletvekili Naşit Fırat'ın Milletvekil
liği Dokunulmazlığı Hakkında 18 237,313 

1815 - Seyhan Milletvekili Mahmut Kibaroğlu'nun 
Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 18 237.313 

1816 - Bilecik Milletvekili İsmail Aşkın'ın Milletve
killiği Dokunulmazlığı Hakkında 18 236.313 

1817 - İzmir Milletvekili Behzat Bilgin'in Milletve
killiği Dokunulmazlığı Hakkında 18 236. 

313:314 
1818 - İzmir Milletvekili Sadık Giz'in Milletvekil

liği Dokunulmazlığı Hakkında 18 236,314 
1819 - Muş Milletvekili Ferit Kılıçlar'ın Milletve

killiği Dokunulmazlığı Hakkında 18 237.314 
1820 - Kırklareli Milleıvekili Sıtkı Pekkip'in Mil

letvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 18 237.314 
1821 - Sinop Milletvekili Server Somuncuoğlu'-

nun Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 18 237.314 
1822 - Bilecik Milletvekili İsmail Aşkın'ın Millet

vekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 18 236.314 
1823 - Çankırı Milletvekili Celâl Otman'ın Millet

vekilliği Dokunulmazlığı Hakkında 18 236,314 
1824 - Diyarbakır Tekel Başmüdürü Bulunduğu 

Sırada Emekliye Sevkedilen Saffet Kâhyaoğ-
lu Hakkındaki Emeklilik Muamelesinin İpta
line Dair Olan Dilekçe Komisyonu Kararının 
Kaldırılması Hakkında 19 435:443 
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DÖNEMİN SİYASI YAPISI VE BAŞLICA ETKİNLİKLER 

No. Cilt Sayfa 

1825 - Gaziantep'in Kayacık Mahallesinden Ahmet-
oğlu Kemal Uygur'un Ölüm Cezasının 30 Sene 
Ağır Hapse Tebdili Hakkında 20 137 

1826 - Askerlerin Zat İşlerine Taallûk Eden Dava
larından, 5434 Sayılı Kanunun 8 inci (ç) Fık
rasında Bahsedilen Çeşitli Ödemelerden Mü
tevellit Davaların Rüyet Yetkisinin Tefsirine 
Mahal Olmadığına Dair 20 137 

1827 - Pasaport Kanununun 35 inci Maddesinin 
Tefsirine Mahal Olmadığı Hakkında 20 142 

1828 - Memurin Kanununun 2919 Sayılı Kanun
la Değiştirilen 64 üncü Maddesindeki "Bu Gi
bilerin İlk Açılacak Memuriyetlere Tâyinleri 
Mecburidir." Kaydının Tefsirine Mahal Olma
dığına Dair 20 246 

1829 - Orduya Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Sevgi ve Selamlarının İblâğına Dair 20 776 

1830 - Rasim Pasinler'in Emekli Aylığının Tadili 
Hakkında 21 553 

1831 - Açık Bulunan Mebusluklar İçin Bu Sene 
Ara Seçimi Yapılmaması Hakkında 23 279 

1832 - Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma
larına 1 Kasım 1953 Gününe Kadar Ara Ve
rilmesi Hakkında 24 1137, 

1138 
1833 - Reisicumhur Celâl Bayar'ın Nutuklarının 

Bastırılıp Dağıtılması Hakkında 25 20 
1834 - 1757 Sayılı Kanunun Birinci Maddesini 

Değiştiren 2507 Sayılı Kanunun Tefsirine 
Mahal Olmadığına Dair 28 108 

1835 - Ankara Hukuk Fakültesi Öğrencilerinden 
Kemal Özalp ve Arkadaşlarına Şubat Ayı İçin
de Bir İmtihan Hakkı Daha Verilmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Kararının Kaldırılması 
Hakkında 28 108:117 

1836 - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 12 nci Maddesinin II nci Fıkrası (c) Ben
dinde Yazılı (Kurumların Serbest ve Sözleşmeli 
Avukatları! Tâbirinin Tefsirine Mahal Olmadığı
na Dair 28 140. 

313:314 
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Tl RK PARLAMENTO TARİHİ 

No. Cilt Sayfa 

Y O R U M L A R 

No. Başlık Tarih 

251 Belediye Gelirleri Kanununun 1. 4 ve 5 inci 

Maddelerindeki (Tahsilat) Tâbirinin Yorumu 10.1.1951 

252 İl İdaresi Kanununun 6 nci Maddesinin İkinci 

Fıkrasının Yorumu 14.XII.1951 

253 Gümrük Para Cezalarının 5677 Sayılı Af Kanu

nunun 7 nci Maddesinin Şümulüne Girip Gir

mediğinin Tefsiri 21.1.1953 

254 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

nun Geçici 28 inci Maddesinin Tefsiri 1 1 .XI. 1953 

255 İş Kanununun 37 nci Maddesinin Tefsiri 1 1.XI. 1953 

256 Hâkimler Kanununun 43 üncü Maddesinin 

2 nci Fıkrasının Tefsiri 9.111.1954 

7416 

1837 - Ordularımıza Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin Takdir ve İtimadiyle Selâm ve Muhabbetle
rinin Bildirilmesine Dair 28 742 

1 838 - Kore'de Şehit Olan Kahramanlarımızın Aile
lerine Türkiye Buyiik Millet Meclisinin Sevgi ve 
Selâmlarının Bildirilmesine Dair 28 742 

1839 - Milletvekilleri Seçimi Kanununa 6272 Sayılı 
Kanunla Eklenen Muvakkat 3 üncü Maddenin 
Son Fıkrasının Tefsirine Mahal Olmadığına 
Dair 29 2. 

87:89 
1840 - Takip ve Tahsiline İmkân Görülmeyen Bazı 

Alacakların Terkmi ve Affı Hakkında 29 142 
184 1 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçiminin 

Yenilenmesine Dair 29 919. 
953:956 

1842 - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14 Mayıs 
1954 Cuma Günü Saat 15'te Toplanması Hak
kında 29 919:920 

http://14.XII.1951


DÖNEMİN SİYASÎ YAPISI VE BAŞLICA ETKİNLİKLER 

H) BU D Ö N E M D E VERİLEN SORULAR 

1. A ) S Ö Z L Ü S O R U L A R 

Toplantı 

Yılı 

Verilen Soru 

Adedi 

Cevap 

Verilenler 

Sahipleri Tarafından 

Geri Alınan Düşen 

Cevapsız 

Kalan 

F. 86 81 3 2 -
I. 217 168 13 36 -

II. 153 132 12 9 -
III. i 81 147 11 20 3 

IV. 81. 8 _ 3 70 

B) Y A Z I L I S O R U L A R 

Toplantı Verilen Soru Cevap Sahipleri Tarafından Cevapsız 

Yılı Adedi Verilenler Geri Alınan Düşen Kalan 

F. 1 1 - - -

I. 138 132 2 4 

II. 163 157 3 - 3 

III. 207 200 - 7 

IV. 184 123 - 61 

7 4 İ 7 



İt RK. PARLAMENTO TARİHİ 

İ) BAŞKANLIK DİVANLARI 

1. Y A S A M A Y I L L A R I N A G Ö R E O L U Ş A N D İ V A N L A R 

A) F E V K A L Â D E T O P L A N T I ! 1) B A Ş K A N L I K DİVANI 

Başkan İçel Refik K O R A L T A N 

Başkanveki l i Balıkesir Sıtkı Y I R C A L I 

Bursa Hulusi K Ö Y M E N 

» İstanbul Fuad Hulusi D E M İ R E L L İ 

Kât ip Bursa Rai f A Y B A R 

» Eskişehir Hasan P O L A T K A N (2) 

Kayseri ibrahim K İ R A Z O Ğ L U 

» Konya Ümran Nazi f Y İ Ğ İ T E R 

» İstanbul Füruzan T E K İ L 

Nazlı T L A B A R 

» Manisa Muzaffer K U R B A N O Ğ L U 

İdareci Üye İçel Halil A T A L A Y 

» » Kayser i Kâmi l G Ü N D E Ş 

Kütahya İhsan Şer i f Ö Z G E N 

B ) B İ R İ N C İ Y A S A M A YILI B A Ş K A N L I K DİVANI 

Başkan İçel Refik K O R A L T A N 
Başkanveki l i Balıkesir Sıtkı Y I R C A L I 

Bursa Hulusi K Ö Y M E N (3) 
» Erzurum Mustafa Z E R E N 

Kayseri Fikri A P A Y D I N 

Kât ip Çorum Sedat B A R A N 

İstanbul Füruzan T E K İ L 

Nazlı T L A B A R 

Kayseri İbrahim K İ R A Z O Ğ L U 

Manisa Muzaffer KLIRBANOĞLU" 

Tokat Muzaffer Ö N A L 

(1) Genel Seçimlerden sonra Meclis 22 Mayıs 1950 Pazartesi günü saat 15.00'te 
Yaşbaşkanı Kars MUleluekili Hüseyin Cahit YALÇIN'ın Başkanlığında toplandı 
ve bu toplantıda Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. 

(2) Divan Kâtibi Hasan POLATKAN Çalışma Bakanlığına atandığından, yerine 
16.6.1950'de İbrahim KİRAZOĞLU seçildi. 

(3) Başkanvekili Hulusi KÖYMEN Çalışma Bakanlığına atandığından, yerine. 
12.1.195i'de Mustafa ZEREN seçildi. 

7418 



DÖNEMİN SfY \SI YAPISI VE BAŞLICA ETKİNLİKLER 

İdareci Üye İçel Halil A T A L A Y 
» » Kayseri Kâmil G Ü N D E Ş 

Kütahya İhsan Şerif Ö Z G E N 

C ) İKİNCİ Y A S A M A YILI B A Ş K A N L I K DÎVANI 

Başkan İçel Refik K O R A L T A N 

Başkanveki l i Balıkesir Sıtkı Y1RCALI (1) 

» Ağrı Celâl Y A R D I M C I 

» Kayseri Fikri A P A Y D I N 

» Manisa Muhlis T Ü M A Y 

Kâtip Çanakkale Ö m e r M A R T 

Çorum Sedat B A R A N 

» İsparta Sait BİLGİÇ 

İstanbul Eüruzan T E K İ L 

» Kayseri İbrahim K İ R A Z O Ğ L U 

» Tokat Muzaffer Ö N AL 

İdareci Üye Balıkesir A h m e t K O C A B I Y I K O Ğ L l 

» » içel Halil A T A L A Y 

» » İzmir M e h m e t A L D E M I R 

D ) Ü Ç Ü N C Ü Y A S A M A YILI B A Ş K A N L I K DİVANİ 

Başkan içel Refik K O R A L T A N 

Başkanveki l i Ağrı Celâl Y A R D I M C I (2) 
Elazığ Mehme t Şevki Y A Z M A N 

» Kayseri Fikri A P A Y D I N 
» Manisa Muzaffer K U R B A N O Ğ L U 
» Bolu İhsan G Ü L E Z 

» Çanakkale Ö m e r M A R T 
» Gaziantep Al i O C A K 
» İstanbul Füruzan T E K İ L 

» Kayseri İbrahim K İ R A Z O Ğ L U 

(1) Başkanvekili Sıtkı Y1RCALI Gümrük ve Tekel Bakanlığına atandığından, yerine. 
12.12.1951 'de Celâl \ AR D İMCİ seçildi. 

(2) Başkanvekili Celâl YARDIMCI Devlet Bakanlığına atandığından, yerine. 
17.4.1953'de Mehmet Şevki YAZMAN seçildi. 
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n RK PARLAMENTO TARİHÎ 

Kâtip F-î ize A h m e t M O R G İ L 

İdareci Üye Balıkesir A h m e t K O C A B I Y I K O Ğ L U 

» » izmir M e h m e t A L D E M İ R 

» » Kütahya İhsan Şerif Ö Z G E N 

E) D Ö R D Ü N C Ü Y A S A M A YILI B A Ş K A N L I K DÎVANI 

Reis içel Refik K O R A L T A N 

Reisvekil i Kayseri Fikri A P A Y D I N 

» Manisa Muzaffer K U R B A N O Ğ L U 

» Samsun Tevfık İLERİ 

Kât ip Bolu İhsan G Ü L E Z 

» Çanakkale Ö m e r M A R T 

» Çorum Sedat B A R A N 

» Gaziantep Ali O C A K 

İsianbul Füruzaı ı TEKİL 

» Kayseri İbrahim K Î R A Z O Ğ L U 

İdareci Üye Bursa A g â h E R O Z A N 

» İzmir M e h m e t A L D E M İ R 

» » Kütahya İhsan Şerif Ö Z G E N 

2 - IX. D Ö N E M B A Ş K A N L I K DİVANI Ç A L I Ş M A Ö Z E T İ 

Divanın 
Yasama Divanın ilk toplantı Son toplantı Toplantı Karar 

yılı seçim tarihi tarihi tarihi sayısı sayısı 

Fevkalâde 22.5.1950 24.5 .1950 4.10.1950 5 37 

I 1.11.1950 7.11.1950 10.8.1951 16 77 

II 1.11.1951- 6.1 1.1951 8.9.1952 18 84 

III 1.1 1.1952 3.1 1.1952 24.10.1953 19 94 

IV 1.1 1.1952 6.1 1.1953 9.4.1954 17 50 

Top lam : 75 342(*: 

(*) Bu kararlardan gelenek oluşturma niteliğinde olanlar IX. Dönem. İkinci Cildin 
sonuna konmuştur. 
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DONEN UN SIVASI YAPISI Y E BAŞEICA ETKİNLİKLER 

3 - G E L E N E K O L U Ş T U R A N B A Ş K A N L I K DİVANI K A R A R L A R I f* \ 

Y A S A M A YILI 

F ( l ) 

Karar 
Tarihi 

24 .5 .1950 

5.6.1950 

5.6.1950 

5.6.1950 

19.6.1950 

Karar 
No. 

4 

7 

1 1 

12 

14 

.19.6.1950 15 

Ö Z E T İ 

Başbakanlık m a k a m otomobil ler inden 
birisiyle Başkanvekil ler ine tahsis edilen 
otomobil in taşıt kadrosundan çıkarı lma
sına ve Maliyeye devrine dair. 

Millî Sarayların bundan böyle Hazineye 
devri ve idare şekli hakkında gereken 
kanun tasarısının Hükümetçe hazır lanıp 
Yüksek Meclise gönderi lmesi hususunun 
Başbakanlığa bildiri lmesine dair. 

Kasmı 1950 ayı içinde İstanbul 'da topla
nacak olan Orta-Doğu İ . C . A . O . toplantı
sının gündüz çal ışmalarına Şale Köşkü
nün tahsisine dair. 

Ağustos 1950'de İstanbul 'da toplanacak 
olan Dünya Gençlik Birliği İkinci Daimî 
Konseyinin gündüz toplantılarına Şâle 
Köşkünün tahsisine dair. 

Dolmabahçe Sarayının, halkın serbestçe 
görmesine açılabilmesi ve kayıkhanenin 

Millî Savunma Bakanlığına devri husu

sunda İhsan Şerif Özgen' i ı ı başkanlığın

da üç kişilik bir heyet tarafından mahal

linde inceleme yapı larak sonucunun 

Başkanlık Divanına bildiri lmesine dair. 

Beylerbeyi Sarayı müştemilât ından Beıı-
degân Dairesinin, Deniz Gedikli Okulu 
olarak kullanılmak üzere Millî Savunma 
Bakanlığına devrine dair. 

C) Karar numaraları döneni süresince kesintisiz verilmiştir. 

(1) Fevkalade toplantı içinde Başkanlık Divanı 5 kez toplanarak 37 karar almıştır. 
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Tl RK PARLAMENTO TARİIIİ 

Karar Karar 
Tarihi No. Ö Z E T İ 

Tamir ine lüzum gösterilen Yıldız Mera
sim Köşkünün ön bahçesindeki havuz
ların onarı lmasına dair. 

İstanbul 'da toplanacak olan Dünya 

Gençlik Birliği İkinci Daimî Konseyi gün

düz toplantılarına Yıldız Sarayı Şâle Köş

künün tahsisine dair. 

Dolmabahçe Sarayı müştemilâ t ından ka

yıkhanenin Millî Savunma Bakanl ığına 

devrine dair. 

Dolmabahçe Sarayının halkın görmes ine 

açılması hakkında. 

Beyberbeyi Sarayı müştemilât ından ga

rajın Millî Savunma Bakanlığına devrine 

imkân görülmediğine dair. 

Dolmabahçe Sarayında saltanat zama

nından kalma kâğıt ve zarfların Ankara '

ya nakline dair. 

Büyük Millet Meclisi ve Milli Saraylarda-
ki eşyadan herhangi birisinin bir yerden 
diğer bir yere naklinin ancak idareci V-
yeler Kurulunun kararı ve Başkanlığın 
tasvibi ile rflümkün olabi leceğine dair. 

Türk Dili Kurumunda mevcut demirbaş 
eşya hakkında İdareci Üyeler Kurulunca 
inceleme yapı lmasına dair. 

İstanbul'a gelecek yabancı devlet filoları
nı karşı lamak ve uğurlamak maksadiyle 
Millî Saraylar Müdür lüğü binasında, is
tenen iki odanın, tahsisine imkân olma
dığına dair. 

Millî Saraylarda film almanın mahzurlu 

görüldüğüne dair. 

19.6.1950 16 

13.7.1950 22 

13.7.1950 23 

4 .10.1950 26 

4 ,10.1950 27 

4 .10.1950 28 

4.10.1950 30 

4 .10.1950 31 

4 ,10.1950 32 

4 .10.1950 33 
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DÖNEMİN -.D \SI YAPISI YE BASLİCA ETKİNLİKLER 

Y A S A M A YILI 

- I - (2) 
Karar 
Tarihi 

Karar 
No. 

16.12.1950 56 

16.12.1950 57 

25 .12 .1950 62 

16.1.1951 65 

16.1.1951 65 

16.1.1951 68 

30.1.1951 72 

hakkında. 

30.1.1951 73 

14.2.1951 

14.2.1951 

79 

81 

O Z E T I 

Yeni Meclis yapısı için Bayındırl ık Ba
kanlığınca istenen yetki hakkında, 
Meclis yeni yapıs ında kullanılan ç imen
toların boş torbalarından 9 310 adedinin 
imhasına dair. 

Çankaya Köşkünde mevcut fizik aletle
rinin Millî Eğitim Bakanlığına devri hak
kında. 

Parlâmentolararası Tur izm Birliği işleri 
için bir müteşebbis heyet kurulması 
hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi M e m u r ve 
Hizmetlileri Birikt irme ve Yardım Sandığı 
Tüzüğünün kabul edildiğine dair. 
Yeni Meclis yapısı otomatik oy toplama 
teçhizatı hakkında. 

Cumhurbaşkanl ığı Köşkü bahçesindeki 
Atatürk Heykel ine yapı lacak kaide için 
eserleri beğenilenlere veri lecek para 

Cumhurbaşkanl ığ ı Köşkü bahçesindeki 
Atatürk Heykel ine yapılacak kaide için 
kurulan jüri üyelerine verilecek para 
hakkında 

Hazinece Filorya'da satın alınıp Büyük 
Millet Meclisine devredi len arsa hak
kında 

Millî Saraylarımızın balo veya çay davet i 
gibi toplantılara tahsis o lunamıyacağı 
hakkındaki prensip kararı gereğince Millî 
Türk Talebe Birliğinin bu husustaki ar
zusunun yer ine getir i lenıiyeceğine dair 

12) 1.11.1950'de seçilen Fkıskanlık Divanı bu yasama yılında 16 toplantı yaparak 
77 karar almıştır. 

7423 



TÜRK P\R1. \ \ I H \ T O TARİHİ 

Karar Karar 
Tarihi No. Ö Z E T İ 

10.4.1951 88 Ihlamur Köşkünün tanzimat müzes i ve 
Beylerbeyi 'ndeki eski harem bahçesinin-
de çocuk bahçesi olarak İstanbul Beledi
yesince kullanılmasına müsaade edildi
ğine dair 

10.4.1950 89 Hakkı Tarık U s u n . bastıracağı 1293 
Meclisi Mebusan zabıtlarının iki ve 3 ün
cü ciltleri hakkında. 

10.4.1950 91 Türkiye Büyük Millet Meclisi saat tamir
cisine her ay verilen 35 liranın 50 lira

ya çıkarı lması hakkında 

9.6.1951 98 Büyük Millet Meclisi yeni yapısı hakkında 

9.6.1951 101 Saltanat kayıklarına ait iki gümüş kuşun 
da deniz müzesine devri hakkında 

21.6.1951 106 Beylerbeyi Sarayında ver i lmesi istenen 
kokteyl partisi hakkında 

12.7.1951 111 Beylerbeyi Sarayında balo ter t ibetmek is -

teyen İstanbul Yard ım Sevenler Derneği 
isteğinin yerine get i r i lemeyeceğine dair 

12.7.1951 1 12 Türkiye"de renkli filin çekmek üzere ge
tirtilen Amerikal ı ekibe Millî Saraylarımı
zın da filmlerini a lmasına müsaade edil
diğine dair 

Y A S A M A YILI 

- II - (3) 

6.11.1951 120 Kitaplıkta koleksiyon fazlası o larak mev
cut bâzı gazete ve mecmualar ın Milli Kü
tüphane ve sair kitaplıklara ver i lmesi 
hakkında 

6.1 1.1951 121 Diş kliniğinde mevcu t ma lzeme alet ve 
edevat ın Ankara Belediyesine devri hak

kında 

[3) l.l 1.1951 'de seçilen Başkanlık Divanı bu yasama yılında 18 toplantı yaparak 
84 karar almıştır. 
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DÖNEVtfN SİY LSI YAPISI VE BAŞLICA ETKİNLİKLER 

Karar Karar 
Tarihi No . Ö Z E T İ 

6.11.1951 122 T . B . M . M . hizmetl i lerinden İbrahim Moro-
va 'mn, tedavisi için ilâç masrafı karşılığı 
150 liranın veri lmesi hakkında 

6.11.1951 123 Millî Sarayların iç ve dış kısımlarında fo
toğraf a lmak istiyen Tarih Hazinesi Mec
muası sahibi İbrahim Hakkı Konyal ı 'n ın . 
arzusunun yer ine get ir i lemiyeceği hak
kında 

11.12.1951 134 T.B.M.Mecl is i ve bağlanıkları ile millî sa-
raylardaki eşyanın yeni defterlere kayıt
larının icrası ve kıymetlerinin tâyin ve 
tesbiti hakkında. 

11.12.1951 135 T.B.M.Mecl i s i Cumhurbaşkanl ığ ı odasın
da mevcut Sine A c e m halısı seccadenin 
Çankaya Köşküne nakli hakkında. 

1 1.12.1951 138 Ihlamur köşklerine ait o lup halen Dol-
mabahçe Sarayı kapalı dairesinde muha
faza al tmda bulundurulan eşyanın yer
lerine bırakılmak üzere Ihlamur köşkle
rine nakli suretiyle emanet olarak imza 
mukabili İstanbul Belediyesine tesl imi 
hakkında. 

18.1.1952 141 Tanzimat müzesi o lmak üzere İstanbul 
Belediyesine tahsis edilen Ihlamur Köş
kü bahçesindeki hizmetçi ler binasının, 
muhtaç münevverler in barınmalarına 
tahsisi hakkında. 

18.1.1952 142 Millî Saraylar Müdür lüğünden Ankara 'ya 
nakline lüzum gösterilen iki aded yazıha
ne ile 10 aded demir karyolaların getiril
mesinden vazgeçi lmesine ve gelmiş olan
lar varsa iade edi lmesine dair. 

18.1.1952 143 Başkanlık konutu için Do lmabahçe Sa
rayından Ankara 'ya nakline lüzum gös
terilen bâzı eşyanın get ir i lmesinden vaz
geçi lmesine ve gelmiş olanlar varsa iade
sine dair. 
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Tl RK PARLAMENTO TARİHİ 

Karar Karar 
Tarihi No. 

18.1.1952 145 

18.1.1952 146 

26 .2 .1952 156 

26.2 .1952 157 

26 .2 .1952 158 

26.2 .1952 159 

27 .3 .1952 165 

7426 

Ö Z E T İ 

Dolmabahçe Sarayı depolar ında mevcut 
bulunan 33 sandık yaldızlı kâğıt ve zarf
ların T . B . M . M . de kullanılmak üzere A n 
kara'ya nakli hakkında. 

T . B . M . M . Lokantası için ihtiyaç hâsıl o¬ 
lan bir aded Velinatör marka büyük so
ğuk hava dolabının Florya Köşkünden 
Ankara 'ya nakli hakkında. 

Basın-Yayın ve Tur izm Genel Müdür lü
ğünce yayınlanacak olan "Meşhur Oda
lar" adlı eseri res imlemek üzere Dolma
bahçe, Yıldız ve Beylerbeyi saraylarından 
bâzı odalarının resimlerinin al ınmasına 
müsaade edilmesi hakkında. 

T . B . M . M . ve Başkanlık konutunda kulla
nı lmak üzere Millî Saraylardan Ankara ' 
ya nakledilen eşyanın, tarihî kıymet ve 
vasıfları haiz olmadıkları ve istimaline 
lüzum ve ihtiyaç görülmediği anlaşıldı
ğından Ankara'da alıkonulması hakkında. 

Millî Saraylar İdaresinde mahfuz bulu
nan fotoğrafların Türkiye Tur izm Kuru
munca İstanbul 'da bu defa açılacak ser
gide teşhir o lunmak üzere, serginin de
vamı müddet ince bu kuruma imza mu
kabili veri lmesi hakkında. 

T .B.M.Mecl i s inde kullanılmak üzere An
kara'ya nakline karar veri len kâğıt lardan 
kâfi miktarının Cumhurbaşkanl ığ ına ve
rilmesi hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi hizmetli le
rinden İbrahim Morova 'n ın tedavisi için 
ilâç bedeli olarak lüzum gösterilen 70 
liranın veri lmesi hakkında. 

Dolmabahçe Sarayında mevcut ipekli ku
maş dokuma tezgâhlar ından üç tanesi
nin kart de lme (klavir) makinası , bir ele-
miyer ve bir masura sarma aletiyle bir
likte emanet olarak Sümerbank Hereke 
Fabrikasına veri lmesi hakkında. 

18.1.1952 144 



DÖNEMİN SİY \SI YAPISI VE BAŞLICA ETKİNLİKLER 

Karar Karar 
Tarihi No. Ö Z E T İ 

6 .5 .1952 177 Beylerbeyi Sarayı arka bahçesindeki ha

vuzun muvakkaten İstanbul Teknik Ü¬ 

niversitesinin istifadesine terki hakkında 

6.5 .1952 178 Dolmabahçe Sarayı dökümhanes indek i 
792 kilo pamuk ipliğinin sat ı lmak üzere 
Maliye Bakanlığına devri hakkında. 

6 .5 .1952 182 Deniz Gedikli Okulu için lüzumlu olan 
Beylerbeyi Sarayı müştemilâtından garajla 
krokide çizgilerle gösterilen sahanın da 
Millî Savunma Bakanlığı emrine ver i lme
si hakkında 

13.5.1952 184 Cumhurbaşkanl ığı Köşkü sefir kabul sa
lonundaki halının değiştirilmesi hakkında 

1 1.6.1952 190 Millî Saraylardan muhafaza ve sigortala 

rı icabedenler için gereken inceleme ya

pılması hakkında 
.1 1.6.1952 191 Soruşturma Komisyonu üyeler inden bâ¬ 

zılarının Dolmabahçe Sarayı hareket 
köşklerinde geceleri de kalmalarının doğ
ru olmayacağı hakkında 

11.6.1952 192 Dolmabahçe Sarayındaki bazı tabloların 
resimlerini a lmak isteyen Doğankardeş 
Yayınları A.Ş. 'n in isteğinin yer ine getiril
mesi hakkında 

16.6.1952 194 Türkiye Büyük Millet Meclisi namına 
kongre, konferans ve milletlerarası birlik, 
tören ve davetlere 1952 Bütçe yılı içinde 
katılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinden Başkanl ık görevi ile vazife-
lendirilenlere 105 ve üyelere 90 lira gün
delik veri lmesi hakkında. 

16.6.1952 195 İstanbul'da toplanacak Milletlerarası Te
orik ve Tabiî Mekanik Kongresi kabul 
resmi için Beylerbeyi Sarayının tahsis 
edi lemeyeceğine ve kapanış resminin Yıl -
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R R K PARLAMENTO TARİHİ 

Karar Karar 
Tarihi No. Ö Z E T İ 

diz Şâle Köşkünde yapı lmasının uygun 
bulunduğuna dair. 

19.6.1952 196 Millî Saraylara ait bazı eşyanın Cumhur 
başkanlığı Köşküne nakli hakkında. 

19.6.1952 197 Berne 'de toplanacak Parlâmentolararası 
Birliği 41 inci Konferansına Türk Grubu 
namma katılacak üyelere ait listenin tes
pit edildiğhıe dair. 

8.9.1952 198 Fransız muharrir lerinden M ö s y ö Emaniel 
Lamotte 'nin Millî Saraylarda icabeden 
fotoğrafları çekmesi hakkında. 

Y A S A M A YILI 

- III - (4) 

3 .11.1952 199 Atatürk 'e ait Florya köşkleri depo defte
rinde kayıtlı kahve fincanı v e tabağının. 
Cumhurbaşkanl ığ ı dairesine veri lmesi 
hakkında. 

3.1 1.1952 200 Dolmabahçe Sarayı resün galeris inde. 
mevcut ressam Zanara tarafından yapıl
mış bazı tabloların fotoğraflarının alın
masına izin ver i lmesi hakkında. 

3 .11.1952 201 Türkiye Tur izm Kurumu tarafından Millî 
saraylarımızın harici ve dahili resimleri
nin çeldlmesine müsaade edilmesi hakkında. 

5.1 1.1952 208 İngiltere Lortlar ve A v a m Kamaraları Baş
kanlarının daveti üzerine Birleşik Krallı
ğı ziyarete gidecek heyet hakkında. 

14.11.1952 210 Maliye Bakanl ığından Meclis s ığmağına 
getirilmiş bulunan mücevherat ın Millî 
Saraylar Müdür lüğüne teslimi hakkında. 

(4) 1.11.1952'de seçilen Başkanlık Divanı bu yasama yılında 19 toplantı yaparak 
94 karar almıştır. 
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DÖNEMİN NI Y ASI YAPTSI VE BAŞEICA ETKİNLİKLER 

Karar Karar 
Tarihi No . Ö Z E T İ 

28 .11 .1952 2 12 Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyet ler i 
Federal Halk Meclisi ve Yugoslavya Fe
deral Halk Cumhuriyet ler i Milletleri Kon
seyi Başkanlarının vâki daveti üzerine 
Yugoslavya'yı ziyarete gidecek heyet hakkında. 

28 .11 .1952 214 İç hizmetlerde kul lanı lmak üzere bir hiz
met otomobil i mubayaas ı için 10 bin lira 
ödenek konulması hakkında. 

28 .11 .1952 215 T . B . M . M . Başkanı emrine tahsis edi lmiş 
olan otomobillerin miadını do ldurmuş ol
ması dolayısıyla Mal iyeye devri ve yenisi
nin mubayaas ı için 20 bin lira ödenek 
konulması hakkında. 

28.1 1.1952 2 1 8 Millî Sarayların tamir işlerinde gündelik
le, hariçten bir tenekeci ustasının çalış
tırılması hakkında. 

9 .12.1952 223 Millî Sarayların Hükümetçe mi. yoksa 
Meclisçe mi idare ve muhafazasının daha 
uygun olacağı hususunda teşekkül eden 
heyetçe bir sonuca varılarak Başkanlık 
Divanına bildiri lmesine dair. 

15.12.1952 224 T.B.M.Mecl i s i Başkanlık köşkünde bulu
nan avizenin Cumhurbaşkanl ığ ı köşkün
deki avize lâmbasiyle değiştir i ldiğinin 
ayniyat defterine işaret edilmesi hakkında. 

15.12.1952 225 Türkiye Cumhuriyet i Emekl i Sand ığmca 
İstanbul 'da yapt ı r ı lmakta bulunan Hil-
toıı otelinin y ü z m e havuzuna denizden 
su sevk edi lmek maksadiyle Do lmabah-
çe'de. tesisine lüzum gösteri len elektrik 
motorunun konmasına müsaade edildi
ğine dair. 

15.12.1952 226 Dolmabahçe Sarayı eski Validesul tan da
iresinin yağl ıboyalar ının yeni lenmesi için 
hariçten iki boyacı ustasının çalıştırılma
sı hakkında. 
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Tl R K PARLAMENTO TARİHİ 

Karar Karar 
Tarihi No . Ö Z E T İ 

7430 

20.1 .1953 231 

20.1 .1953 233 

20 .1 .1953 235 

6.2 .1953 237 

6.2.1953 239 

12.2.1953 240 

26 .3 .1953 245 

26 .3 .1953 248 

26.3 .1953 250 

Dolmabahçe Sarayı Validesultan dairesi
nin çürümüş olan pencere çerçevelerinin 
yeni lenmesi hakkında. 

1293 Meclisi Mebusan ı zabıtlarının ikin
ci ve üçüncü ciltlerinin sat ınal ınabi lme-
si için gelecek yıl bütçesine tahsisat ko
nulması hakkında. 

Millî Sarayların Hükümetçe mi, yoksa 
Meclisçe mi. idare ve muhafazasının da
ha uygun olacağı hakkında. 

B . M . Mecl is inden Riyaset icumhur köş
küne veri lmiş olan üç kalem eşyanın 
demirbaş defterine işaret edi lmesi hak
kında. 

Amer ikan Askeri Yard ım Kurulu Kara 
Grubu Başkanlığının isteği üzerine yeni 
B . M . Meclisi sahası içinde muvakka t top
rak bir pistin yapı lmasına müsaade bu-
yurulmasına dair. 

Hint Par lâmentosunun davetlisi olarak 
Hindistan'ı ziyaret edecek olan mebus
ların iki misli aday listesinin Riyaset Di
vanınca tesbit edildiğine dair. 

T .B.M.Mecl i s i ambariyle kitaplıktaki ta
rihî kıymeti haiz eserlerin Etnografya 
müzesine devri hakkında. 

T.B.M.Mecl is inde kullanılmak üzere Millî 
Saraylardan getirtilen fenerlerin tamiri 
ve Millî Saraylara iadesi hakkında. 

İstanbul 'da toplanacak olan Milletlerara
sı Beşinci Tropikal Hastalıklar ve Malar
ya Kongres i ile Beynelmilel Dünya Sağlık 
Teşkilâtı Sı tma Ekipleri Komites in in Şale 
Köşkünde toplanmalar ına müsaade edil
diğine dair. 



DÖNEMİN SİYASÎ YAPISI VE BAŞLICA ETKİNLİKLER 

Karar Karar 
Tarihi No. Ö Z E T İ 

15.4.1953 254 Avrupa Konseyi İstişari Meclisinin 7 Ma
yıs 1953 tarihinde başl ıyacak 5 inci dev
re içtimaına katılacak sayın üyelerin iki 
misli aday listesinin tespiti hakkında. 

28 .4 .1953 256 Almanya 'dan gelen Sautral Avrupa film 
şirketinin Dolmabahçe Sarayı ile diğer 
sarayların haricen manzaralar ının filine 
al ınması hakkında. 

28 .4 .1953 257 Florya deniz köşkü garaj binasının jan
darma karakolu olarak kullanılması 
hakkındaki İstanbul Vilâyetinin talebi
nin reddine dair. 

28 .4 .1953 262 Büyük Millet Meclisi namına millet ler
arası kongre, konferans, komisyon, tören 
ve davetlere 1953 yılı içinde katılacakla
ra 90 lira yevmiye veri lmesi hakkında. 

28 .4 .1953 264 İstanbul 'un 500 üncü Fetih yılı dolayı
siyle bir (Dernek gecesi ) yapı lmas ı için 
Fetih Derneğinin vâki talebi üzerine bu 
toplantının Dolmabahçe Sarayının mua-
yede salonunda tert iplenmesi hakkında. 

22 .5 .1953 269 Florya Deniz köşkü müştemilâ t ından ga
raj binasının bir kısmının muvakkaten 
j andarma karakolu olarak kullanılması
na imkân olmadığı hakkında. 

9.6.1953 273 1953 tarihinde toplanacak 13 üncü Türk 
Hava Kurumu Kurultayına mebuslardan 
on zatın katı lması hakkında. 

9.6.1953 274 Dolmabahçe Sarayından on şilte, on ya
tak ve on aded yorganın getirt i lmesi 
hakkında. 

9.6.1953 275 Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bina
sına tezyinat ve mefruşatı ile odalarının 
taksimatı ve diğer işlerinin yapı lması için 
Riyaset Divanınca bir komisyon teşkili 
hakkında. 
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Tf RK l ' \RI AMENTO TARİHİ 

Karar Karar 
Tarihi No. 

8.7.1953 279 

8.7.1953 281 

8.7.1953 285 

8.7.1953 287 

16.7.1953 288 

6.9.1953 289 

24 .10 .1953 291 
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Ö Z E T İ 

8.7.1953 278 1954 yıl ında İstanbul 'da toplanacak olau 
Dünya Barolar Birliğinin 5 inci Beynel
milel Konferansının Yüdız Sarayında top
lanması hakkında. 

2-9 Ağustos 1953 tarihleri arasında İs

tanbul 'da toplanacak olan Dünya Üçün

cü Beden Eğit im Kongresinin Yıldız 'da 

Şâle Köşkünde toplanmasına dair. 

Büyük Millet Meclisi Riyaset konutunun 

üst kat 3 numaral ı odasının tavanında 

asılı bulunan lâmbanın elektrik kontağı 

neticesi yere düşerek parçalanması sebe

biyle ayniyat defterindeki kaydının terki

ni hakkında. 

Dolmabahçe Sarayının kapalı dairesi üst 
katında kristal ve porselen eşya depo
sunda bulunan iki sürahi ve bir barda
ğın kırı lması dolayısiyle ayniyat defterin
deki kayıtlarının terkini hakkında. 

Selânikte 'ki Atatürk evinin tefrişi için 
Millî Saraylardaki fazla ve fersude olarak 
tefrik edilen eşyadan ver i lmesinde mah
zur o lmıyanlar ınm Topkapı Sarayı müze
sine devri hakkında. 

T .B.M.Mecl i s i yeni binasının Bayındır l ık 
Vekâletinin tezkeresinde bahsedilen blo-
kunun Başvekâlete tahsisi hakkında. 

Dolmabahçe Sarayının kapalı dairesi ile 

camlı köşkündeki demirparmakl ık lann 

tamir ve boyama işleri hakkında. 

Selanik' teki Atatürk evinin tefşisi için 

Millî Saraylardaki fazla eşyadan sekiz 

kalem eşyanın Topkapı Sarayı Müze Mü

dür lüğüne devir ve teslimi hakkında. 



DÖNEMİN SIVASI YAPISI VE BAŞLİCA ETKİNLİKLER 

6.11.1953 294 Yalova 'da Riyaset icumhur Köşkü ile 
müştemilât ına ait banyolara su basmak 
için kullanılan pompanın Termal Otel 
Müdür lüğüne teslimi hakkında. 

6 .11.1953 295 Life, Look dergilerinde çıkacak olan re
simli makaleler için millî saraylarda filini 
ve fotoğraf çekilmesi hakkında. 

6 .11.1953 298 Halen Millet Partisine tahsis edi lmiş olan 
odanın tahliye edilerek memur lara tah
sisi hakkında. 

11.12.1953 306 İstanbul 'da toplanacak olan Beynelmile l 
Talebe Koordinasyon Sekreterliği Kong
resinin Yıldız 'da Şale Köşkünde toplan
ması hakkında. 

28 .12 .1953 310 C.H.P. Meclis Grubu U m u m î Heyet ine ait 
nakit ve eşya hakkında bir karar ittihazı
na Riyaset Divanı kendisini salahiyetli 
görmediğinden C.H.P. Meclis Grubu Ri¬ 
yaset i tezkeresinin taallûku dolayısiyle 
bir suretinin Maliye Vekâlet ine gönderi l
mesi hakkında. 

6 .1.1954 31 1 Kızılay Cemiyet i menfaat ine tertibedile-
cek balo için Dolmabahçe Sarayı mera
s im salonunun tahsisi hakkında. 

8.2.1954 318 İstanbul'da toplanacak olan Milletlerara
sı Hava Federasyonu Konferansı için Yı l 
dız'da Şale Köşkünün tahsisine müsaa
de edildiğine dair. 

8.2.1954 320 T.B.M.Mecl i s i namına milletlerarası 
kongre, konferans ve komisyonlara işti-

(5) 1.11.19531e seçilen Başkanlık Divanı bu yasama yılında 17 toplantı yaparak 
50 karar almıştır. 
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Y A S A M A YILI 

- IV - (5) 

Karar Karar 
Tarihi No . Ö Z E T İ 



I 1 RK PARLANIENTO TARİHİ 

Karar Karar 
Tarihi No. Ö Z E T İ 

rak edecek olan zevatın gözetmeler i icab-
eden hususat hakkmdaki tal imat proje
sini incelemek üzere bir komisyon kurul
duğuna dair. 

6 .3 .1954 325 Beylerbeyi Sarayı bahçesinden bir kısmı
nın Deniz Kuvvetleri Astsubay Mektebi 
ihtiyacı için Millî Müdafaa Vekâlet ine 
devri hakkında. 

9 .3 .1954 328 1954 Malî yılı içinde Do lmabahçe . Yıldız 
ve Beylerbeyi Saraylarında müteferrik 
tamir işlerinde çalıştırı lacak işçiler hak
kında. 

12.3.1954 334 1954 yılı içerisinde milletlerarası toplan
tılara, törenlere ve davetlere katılacak 

olan B . M . Meclisi azasına verilecek gün
delik hakkında. 

1.3.1954 335 İstanbul Gazeteci ler Cemiyet i menfaatine 
tertibedilecek balo için Dolmabahçe Sa
rayının Meras im sa lonunun tahsisine 
dair. 

15.3.1954 337 Hakkı Tarık Us tarafmdan bastırılacak 
olan (1293 Meclisi Mebusan ı ) zabıtları
nın ikinci ve üçüncü cilt lerinden B . M . 
Meclisi hesabına her cildi 6 şar liradan 
beşer yüz adedinin satın al ınması 
hakkında. 
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DÖNEMİN - -D ASÎ YAPISI VE BAŞLICA ETKİNLİKLER 

Ekrem Hayri Üstündağ İzmir 

A. Hikmet Pamukoğl ı ı Giresun 

Cihad Baban İzmir 

O s m a n Kapani İzmir 

Suad Hayri Ürgüplü Kayseri 

Ziyad Ebüzziya Konya 

Zeyyad Mandalinci Muğla 

Nadir Nadi Muğla 

Toplanü : 1 

A) Avrupa Konseyi İstişari Meclisi 

1. Avrupa İstişari Meclisinin ikinci toplantısı 18 Kasım 1950'de baş
lamış . 24 Kas ım 1,950'de bitmiştir. 

İkinci toplantıya katılan Türk Heyeti , Kayseri Milletvekil i Suad Hayri 
Ürgüblü ' ı ıün Başkanlığında aşağıdaki zatlardan teşekkül etmiştir : 

Suad Hayri Ürgüblü Kayseri 

Cihad Baban İzmir 

O s m a n Kapani İzmir 

Ziyad Ebüzziya Konya 

Zeyyat Mandalinci Muğla 

Nadir Nadi Muğla 

Bu toplantıya Ankara Milletvekili Sadri Maksud i Arsal yedek âza ola
rak iştirak etmiştir. 

Türk Heyet i Başkanı Kayseri Milletvekili Suad Hayri Ürgüblü Avrupa 
İstişari Meclisi 1950 E tiınaı hakkında bir rapor vermiş ve bu rapor tabe
dilerek sayın üyelere dağıtılmıştır. 
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T O P L A N T I - F 

A) Avrupa Konseyi İstişari Meclisi 

Avrupa İstişari Meclisi birinci toplantısı 7 Ağustos 1950'de başlamış 

28 Ağus tos 1 950Yle bitmiştir. Bu toplantıya katılan Türk Heyeti İzmir 

Milletvekil i Ekrem Hayri l is tündağ' ın Başkanlığında aşağıda adları yazı

lı zatlardan teşekkül etmiştir. 
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2 . Avrupa İstişari Meclisi 1951 yılı çalışmaları Mayıs ve Kasım-Aral ık 
aylar ında cereyan etmiştir. Meclis in bu devredeki çal ışmalarına iştirak 
eden Türk Heyeti Kayseri Milletvekili Suad Hayri Ürgüblü 'nün başkanlı
ğında aşağıdaki zatlardan teşekkül etmiştir : 

Kayseri 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Konya 

Suad Hayri Urgüblü 
Cihad Baban 
Osman Kapani 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Ziyad Ebüzziya 
Zeyyat Mandarine i 
Nadir Nadi 
Kas ım Gülek 

Muğla 
Muğla 
C.H.P. Genel Sekreteri 

Ankara Milletvekili Sadri Maksudi Arsal çalışmalara yedek âza olarak 
iştirak etmiştir. 

Türk Heyet i Başkanı Kayseri Milletvekili Suad Hayri Ürgüblü Mecli
sin 1951 yılı çalışmaları hakkında bir rapor vermiş ve bu rapor tabedile
rek Büyük Millet Meclisi üyelerine dağıtılmıştır. 

Toplantı : 2 

A) Avrupa Konseyi İstişari Meclisi 

Avrupa Konseyi Statüsünde yapı lmış o lup Konsey Genel Sekreterl iği
nin 22 Mayıs 1951 tarihli hususî zabı tnamesinde (Proces verbal ad hoe) 
yer alan ve mezkûr tarihten itibaren meriyet mevki ine girmiş olan tadil
ler gereğince Meclise katılacak âza adedimiz 8'den 10'a çıkarı lmış ve aza
ların millî meclisler tarafından seçileceği derpiş edilmiş o lduğundan mez
kûr Meclis in 26 Mayıs ve 15 Eylül 1952 tarihlerindeki toplantüarında 
memleket imiz i temsil e tmek üzere U m u m î Heyetin 14.V. 1952 tarihli Bir
leş iminde aşağıda adları yazılı zatlar seçilmişlerdir. 

Hayrett in Erkmen Giresun 

Cihad Baban İzmir 

O s m a n Kapani İzmir 

H. Cahit Yalçın Kars 

Suad Hayri Ürgüplü Kayseri 
Ziyad Ebüzziya Konya 

Rıza Erten Mardin 

Zeyyat Mandalinci Muğla 
Nadir Nadi Muğla 

Fer idun Ergin Urfa 
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Toplantı : 3 

A) Avrupa Konseyi İstişari Meclisi 

1. Avrupa Konseyi İstişari Meclisinin 4 üncü Devre Fevkalâde İçtimai 
14 Ocak 1953'de başlamış ve mezkûr toplantıya aşağıda adları yazılı zat
lar Türkiye Büyük Millet Meclisinin mümessilleri olarak iştirak etmişlerdir. 

Hayrett in Erkmen Giresun 

Osman Kapani İzmir 

Hüseyin Cahit Yalcın Kars 

Ziyad Ebüzziya Konya 

Rıza Erten Mardin 

Zeyyat Mandarine i Muğla 

2 . Avrupa Konseyi istişari Meclisinin 7 Mayıs 1953 tarihinde başlıya-
cak olan beşinci devre içtimalarına katı lmak üzere U m u m î Heyet in 
20.IV. 1953 tarihli Bir leşiminde aşağıda adları yazı l ı zatlar seçilmişlerdir. 

Muhl is Ete Ankara 

Nihad Reşad Belge r İstanbul 

Füruzan Tekil İstanbul 

Osman Kapani İzmir 

Ziyad Ebüzziya Konya 

Adnan Karaosmanoğlu Manisa 

Zeyyat Mandalinci Muğla 

Nadir Nadi Muğla 

Beşinci Devre içtirnalarınm ikincisi 15 Eylül 1953 tarihinde başlamış 
ve bu içtimalara da mezkûr temsilcilerimiz iştirak etmişlerdir. 

İ Ç T İ M A : 4 

A) Avrupa Konseyi İstişari Meclisi 

Avrupa Konseyi İstişari Meclisi altıncı devre çal ışmaları 20 Mayıs 
1954 tarihinde başladığından memleket imizi temsil e tmek üzere mezkûr 
Mecl ise X uncu devre mebusları katılmışlardır. 

T O P L A N T I - F 

B) Pârlamentolararası Birliği Türk Grubu 

Parlâmentolararası Birliği Türk Grubu 1.VII. 1950 tarihinde Büyük 
Millet Mecl is i Başkanı Refik Koraltan' ın r iyasetinde toplanmış ve yapı lan 
seç im neticesinde İdare Heyeti aşağıda isimleri yazıl ı zevattan teşekkül 
etmiştir. 
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Başkan izmir Milletvekili C ihad Baban 

Başkan V. Ankara Mümtaz Faili Fenik 

Muhasebec i Bu ısa Seüm Ragıp Emeç 

Kâtibi U m u m î İstanbul Sa lamon Ada to 

Üye İzmir Osman Kapan i 
« Kars Tezer Taşkıran 
•• Konya Ziyad Ebüzziya 
« Muğla Nadir Nadi 
*• Seyhan Cezmi Türk 

Eylül 1950 tarihin.ie Dublin şehrinde toplanmış olan 39 uncu Parlâ-
mentolararası Birliği Konferansına Türk Grubunu temsilen Başkan İzmir 
Mil letvekil i Cihad Bahan. Kâtibi U m u m î İstanbul Milletvekil i Sa lamon 
Adato . üyeden İzmir Milletvekili Osman Kapani , Kayseri Milletvekil i Su-
ad Hayri Ürgüplü. Konya Milletvekili Ziyad Ebüzziya iştirak ve konferan
sı mütaak ıp hazırladıkları raporu Büyük Millet Mecl is i üyelerine tevzi et
mişlerdir. 

Parlâmentolararası Birliği Türk Grubunu teşkil eden zatlar 

Afyon Milletvekili Kemal Özçoban 

Afyon Ahmet Veziroğlu 

A m a s y a Hamit Koray 

Ankara Salâhaddin Âdil 

Anka ra Sadri Maksudi Arsal 

Ankara Mümtaz Faik Fenik 

Ankara Seyfı Kurtbek 

Antalya Nazifı Şerif Nabel 

Anta lya A h m e t Tekelioğlu 

Anta lya İbrahim Subaşı 

Anta lya Burhanett in Onat 

Anta lya Akif Sarıoğlu 

A y d ı n Lûtfi Ülkümen 

A y d ı n Cevat Ülkü 

Balıkesir Esat Budakoğlu 

Balıkesir Sıtkı Yırcak 

Bilecik İsmail Aşkın 

Bilecik Talât Oran 

7438 



DÖNEMİN SİY \SÎ YAPISI VE BAŞLICA ETKİNLİKLER 

Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel 

Bolu Zuhuri Danışman 

Burdur Mehmet Öz bey 

Bursa Sel im Ragıp Emeç 

Bursa Sel im Herkmen 

Bursa Hulusi K ö y m en 

Çanakkale Kenan Akman 1ar 

Çanakkale Süreyya Endik 

Çanakkale Bedi Enüstün 

Çanakkale İhsan Karasioğlu 

Çanakkale Ömer Mart 

Çankır ı Kâzım Arar 

Çoruh Mecit Bumin 

Çoruh Ali Rıza Sağlar 

Ç o r u m Saip Özer 

Denizli Ali Çobanoğlu 

Diyarbakır Ferit Alpiskender 

Diyarbakır M . Remzi Bucak 

Edirne Cemal Köprülü 

Elâzığ Mehmet Şevki Y a z m a n 

Erzincan Şemsett in Günaltay 

Erzurum Rıfkı Sal im Burçak 

Erzurum Emrullah Nutku 

Erzurum Said Başak 

Eskişehir Ali Fuad Cebesoy 

Eskişehir Kemal Zeytinoğlu 

Gazianteb Ekrem Cenani 

Gazianteb Süleyman Kuranel 

Gazianteb Ali Ocak 

Gazianteb Cevdet San 

Giresun Hamdi Bozbağ 

Giresun Ali Naci Duyduk 

Giresun Hayrettin Erkmen 

Giresun Tahsin İnanç 

Giresun Doğan Köymen 
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Giresun Milletvekili Mazhar Şener 

Hatay Celâl Sait Siren 

Hatay Hasan Reşit Tankut 

İçel Hüseyin Fırat 

İstanbul Enver Adakan 

İstanbul Ahmet Hamdi Başar 

İstanbul Mithat Benker 

İstanbul Euad Hulusi Demirel l i 

İstanbul Bedri Ned im Göknil 

İstanbul Adnan Menderes 

İstanbul Müker rem Sarol 

İstanbul Celâl Türkgeldi 

İstanbul And re Vahram Bayar 

İzmir Behzat Bilgin 

İzmir Mehmet Aldemir 

İzmir Vasfı Menteş 

İzmir Cemal Tunca 

İzmir Ekrem Hayri Üstüı ıdağ 

Kars Esat Oktay 

Kars Tezer Taşkıran 

Kars Hüseyin Cahit Ya lçm 

Kas tamonu Muzaffer Âli Mühto 

Kayser i Fikri A p a y d m 

Kırklareli Sıtkı Pekkip 

Kırşehir Rifat Özdeş 

Kocaeli E them Vassaf 

Kocaeli Mümtaz Kavalcıoğlu 

Kocaeli Saim Önhon 

Konya Rifat Alabay 

Konya Remzi Birand 

Konya Ömer Rıza Doğrul 

Konya Saffet Gürol 

Konya M u a m m e r Obuz 

Konya H immet Ölçmen 

Malatya Mehmet Sadık Eti 
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Manisa Milletvekili Adnan Karaosmanoğlu 

Manisa Nafiz Körez 

Manisa Sudi Mıhçıoğlu 

Mardin Rıza Erten 

Mard in Abdülkadir Kalav 

Mardin Kemal Türkoğlu 

Mard in Aziz Uras 

Muğla Zeyyat Mandalinci 

Muğla Nadir Nadi 

Muğla Nuri Özsan 

Niğde As ım Doğanay 

Niğde Necip Bilge 

Niğde Ferit Ecer 

Niğde Fahri Köşkeroğlu 

Ordu Naşit Fırat 

Ordu Yusuf Ziya Ortaç 

Ordu Zeki Mesut Sezer 

Ordu Hamdi Şarlan 

S a m s u n Firuz Kes im 

Samsun Ferid Tüzel 

Seyhan Reşad Güçlü 

Seyhan Cezmi Türk 

Siird Baki Erden 

S inob Muhit Tümerkan 

Sivas Sedat Zeki Örs 

Sivas Halil İmre 

Trabzon Hamdi Orhon 

Trabzon Hasan Saka 

Trabzon Mustafa Reşit Tarakçıoğlu 

Trabzon Cahid Zamangi l 

Tuncel i Hasan Remzi Kulu 

Urfa Necdet Açanal 

Urfa Feridun Ergin 

Zonguldak * Yunus M u a m m e r A l a k a m 

Zonguldak " Ali Rıza İncealemdaroğlu 
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Toplantı : 1 

B) Parlamentolararası Birliği Türk Grubu 

Parlâmentolararası Birliği Türk Grubu İdare Heyeti . Grup U m u m î He

yet inin 24.1.1951 tarihli toplantısında yapılan seçim neticesinde aşağıda 

isimleri yazıl ı zatlardan teşekkül etmiştir. 

Başkan İzmir Mille tvekili Cihad Baban 

Başkanveki l i İzmir Osman Kapan i 

Muhasebeci B u ısa Halûk Şaman 

U m u m î Kâtip istanbul Salamon Ada to 

Üye Antalya A h m e t Tokuş 

Giresun Hayret t in Erkmen 
** İstanbul Nazlı Tlabar 

Kayseri Stıad Hayri Ürgüblü 

Konya Ziyad Ebüzziya 

Parlâmentolararas; Birliği 40 ıncı konferansı 1951 yıl ında İstanbul 'da 
Şale Köşkünde toplanmış ve konferansı mütaakıp hazır lanan rapor Bü
yük Millet Meclisi üyelerine tevzi edilmiştir. 

Toplantı : 2 

B) Parla mentolararası Birliği Türk Grubu 

9.E. 1952 tarihinde Toplanan Grup U m u m î Heyet inde yapı lan seçim 
net icesinde idare heyeti aşağıda isimleri yazıl ı zevattan teşekkül etmişi ir. 

Başkan İzmir Milletvekili Cihad Baban 

Başkanvekil i İzmir Osman Kapara 
Muhasebec i Bursa Haluk Şaman 
Genel Sekreter İstanbul Salamon Ada to 

Üye Antalya Ahmet Tokuş 
- il a 1 a y Abdür rahman Melek 

Giresun Hayrett in Erkmen 

Konya Ziyad Ebüzziya 

Niğde Necip Bilge 

Ağus tos 1952 tarihinde Berne Şehrinde toplanmış olan 41 inci Parla-
mentolararas ı Birliği konferansına grubu temsilen aşağıda isimleri yazılı 
zevat de lege olarak işn'rak ve avdetlerinde konferans müzakerat ı ve alı
nan kararlar hakkında hazırlamış oldukları raporu Büyük Mil le! Meclisi 
üyelerine tevzi etmişlerdir. 

7442 



DÖNEMİN <İYASÎ YAPISI VE BAŞLICA ETKİNLİKLER 

Reis izmir Mebusu Cihad Baban 

Reis V. Burdur Fethi Çel ikbaş 

Muhasebec i Bursa Halûk Şaman 

U m u m î Kâtip İstanbul Sa lamon Adato 

Âza Antalya A h m e t Tokuş 

Hatay Abdür rahman Melek 
•• İstanbul Nazlı Tlabar 
- İzmir Osman Kapani 
•• Konya Ziyad Ebüzziya 

Ekim 1953 tarihinde Washington 'da toplanan Parlâmehtolararası 
Birliği 42 nci konferansına Türk Grubunu teras ilen aşağıda isimleri ya
zılı zevat delege olarak iştirak ve konferansı mü ıaak ıp hazır lamış olduk
ları raporu Büyük Millet Meclisi azasına tevzi etmişlerdir. 

İzmir Mebusu Cihat Baban 
İstanbul Salamon Ada to 
Antalya Ahmet Tokuş 
Bursa " Halûk Şaman 
İstanbul " Nazlı Tlabar 

Trabzon " Cahit Zamangi l 

Denizl i " Ali Çobanoğlu 

Toplant ı : 4 

B) Parlamenlolararası Birliği Türk Grubu 

3 üncü İçtima senesinde seçilen İdare Heyeti bu İçtima senesinde de 
çal ışmalarına devam etmiştir. 

7 4 4 3 

İzmir Milletvekili Cihat Baban 
İstanbul Salamon Ada to 
Denizl i Ali Çobanoğlu 
Antalya " Ahmet Tokuş 
Hatay Abdür rahman Melek 
Burdur Fethi Çelikbaş 
Giresun " Mazhar Şener 
Gazianteb " Ekrem Cenani 

Toplantı : 3 

B) Parla ıncntnlararası Birliği Türk Grubu 

29.1.1953 tarihindi; toplanan Grup U m u m î Heyet inde yapılan seçim 

neticesinde İdare Heyeti aşağıda isimleri yazıl ı zevattan teşekkül etmiştir, 
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Yöne t im Komitesi 

Başkan : Ankara Milletvekili Sadri Maksudi Arsal 

Başkanvekil i : Burdur Fethi Çelikbaş 

Genel Sekreter : Erzurum Bahadır Dülger 

Muhas ip : Muğla Zevyat Mandal inci 

Üye : Urfa Feridun Ergin 

İzmir Sadık Giz 

- Seyhan Remzi Oğuz Arık 

< Giresun Tahsin İnanç 

Bolu Zuhuri Danışman 

Denetçi ler : 

İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Başar 

Kas tamonu Şükrü Kerimzade 

18-21 Eylül 1950de Almanya 'n ın Konstas şehrinde toplanan "Dör
düncü Avrupa Parlâmentolar Birliği Kongresi" ne Sadri Maksudi Arsal 'uı 
Başkanl ığında : 

Bahadır Dülger (Erzurum), Tahsin İnanç (Giresun) . Zeyyat Mandal in

ci (Muğla) iştirak etmişlerdir. 

Yapı lan çalışmalar hakkındaki rapor tabettirilerek B . M . Meclisi üye

lerine tevzi edilmiştir. 

Gruba Dâhil Üyeler ; 

Afyon K. Milletvekili A h m e d Veziroğlu 

Ağr ı Kas ım Küfrevi 

A m a s y a İsmet Olgaç 

Ankara Sadri Maksudi Arsal 

Ankara Mümtaz Faik Fenik 

Ankara Hâmid Şevket İnce 

Anta lya Aki f Sarıoğlu 
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T O P L A N T I - F 

C) Avrupa Parlâmentolar Birliği Türk Grubu 

Avrupa Parlâmentolar Birliği Türk Grupu Genel Kurulu, seçimlerin 
yeni lenmesi üzerine 1 3ATI . 1950 tarihinde Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Refik Koral tanTn başkanlığında olağanüstü toplanmış ve gizli oyla aşağı
daki seçimler yapılmıştır. 
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Anta lya Milletvekili Ahmet Tekelioğlu 

Anta lya A h m e t Tokuş 

Aydın Namık Gedik 

Bolu Zuhuri Danışman 

Burdur Fethi Çelikbaş 

Burdur Mehme t Özbey 

Bursa Sel im Herkmen 

Bursa Sadettin Karaeabej ' 

Bursa Hulusi Köymen 

Bursa Halûk Şaman 

Bursa Agâh Erozan 

Çanakkale Kenan Akmanlar 

Çanakkale Süreyya Endik 

Çanakkale Bedi Enüstün 

Çanakkale Ömer Mart 

Çanlar ı Kâzım Arar 

Çoruh Mecit Bumin 

Çoruh Abbas Gigin 

Denizli Ali Çobanoğlu 

Diyarbakır M . Remzi Bucak 

Edirne Cemal Köprülü 

Elâzığ Mehmet Şevki Yazman 

Erzincan Ziya Soylu 

Eskişehir Abidin Potuoğlu 

Erzurum Said Başak 

Erzurum Rıfkı Salün Burçak 

Erzurum Bahadır Dülger 

Erzurum Sabri Erduman 

Erzurum Enver Karan 

Erzurum Rıza Topçuoğhı 

Gazianteb Cevdet San 

Giresun Hamdi Bozbağ 

Giresun Hayrett in Erkmen 

Giresun Tahsin İnanç 

Giresun Ar i f Hikmet Pamukoğlu 

Giresun Mazhar Şener 
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Giresun Milletvekili Adnan Tüfekcioğlu 

Hatay Abdür rahman Melek 

Hatay Celâl Sait Siren 

Hatay Hasan Reşit Tankut 

İçel Refik Koraltan 

İstanbul Salamon Adato 

İstanbul Ahmet Haindi Başar 

İstanbul Fuad Hulusi Demirell i 

İstanbul Müker rem Sarol 

İstanbul Nazlı Tlabar 

İstanbul Andre Vahranı Bayar 

İzmir Cihad Baban 

İzmir Sadık Giz 

İzmir Osman Kapani 

İzmir Vasfı Menteş 

Kars Tezer Taşkıran 

Kars Hüsamett in Tugaç 

Kas tamonu Şükrü Ker imzade 

Kas tamonu Muzaffer Âl i Mühto 

Kayseri İbrahnn Kirazoğlu 

Kayser i Mehmet Özdemir 

Kırklareli Sıtkı Pekkip 

Kırklareli Faik Üstün 

Kocaeli E them Vassaf Akan 

Kocael i Mümtaz Kavalcıoğlu 

Konya Rifat Alabay 

Konya Remzi Birand 

Konya Ziyad Ebüzziya 

Konya Saffet Gürol 

Konya Murad Âli Ülgen 

Kütahya Bes im Besin 

Kütahya Hakkı Gedik 

Malatya Mehmet Sadık Eti 

Manisa Adnan Karaosmanoğlu 

Manisa Muzaffer Kurbanoğlu 
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Mardin Milletvekili Abdür rahman Bayar 

Mardin Mehmet Kâmil Boran 

Mardin Rıza Erten 

Mardin Cevdet Öztürk 

Mardin Kemal Türkoğlu 

Muğla Zeyyat Mandarine i 

Muğla Nadir Nadi 

Muğla Nuri Özsan 

Muş Hamdi Dayı 

Muş Ferit Kılıçlar 

Niğde Fahri Köşkeroğlu 

Niğde Hüseyin Ülkü 

Niğde As ım Doğanay 

Ordu Yusuf Ziya Ortaç 

Seyhan Remzi Oğuz Ar ık 

Seyhan Sedat Barı 

Seyhan Reşad Güçlü 

Seyhan Salim Serçe 

Seyhan Sinan Tekelioğlu 

Seyhan Cezmi Türk 

Siird Baki Erden 

S inob Muhit Tümerkan 

Sivas İbrahim Duygun 

Sivas Sedat Zeki Örs 

Tokad Sıtkı Atanç 

Tuncel i Hıdır Aydın 

Tuncel i H . Remzi Kulu 

Trabzon Cemal Reşit Eyüboğlu 

Trabzon Hamdi Orhon 

Urfa Necdet Açanal 

Urfa Feridun Ergin 

Urfa Reşit Kemal Timuroğlu 

Yozgad Faik Erbaş 

Zonguldak " Yunus M u a m m e r Alakaı ı t 

Zonguldak Cemal Kıpçak 
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Toplantı : I 

C) Avrupa Parlâmentolar Birliği Türk Grubu 

1. 4 Mayıs 1951 ve mütaakıp aylarda Sadri Maksudi Arsal ve Avru
pa Konseyine katılan şivelerin iştiraki ile Strazburg'da toplanan "Avrupa 
Federasyonu Anayasa Projesi" Komisyonuna iştirak edilmiş ve yapılan 
konuşmalara dair olan memorandum ve anayasa avan projesi tabedil ip 
Meclis üyelerine ve ilim müesseselerine gönderilmiştir. 

2. 2 Aral ık 1951 tarihinde Strazburg'da toplanan "Avrupa Par lâmen
tolar Birliği Millî Komiteler Toplantısı" na Sadri Maksudi Arsal (Ankara) 
nm başkanlığında : 

Bahadır Dülger (Erzurum), Sadık Giz (İzmir) , M . Şevki Yazman (Elâ
z ığ) . Zuhuri Danışman (Bolu) , Zeyyat Mandalinci (Muğla ) . Celâl Sait Si
ren (Hatay) iştirak etmişler ve verdikleri rapor bastırılarak Sayın Meclis 
üyelerine tevdi edilmiştir 

Toplantı : II 

C) Avrupa Parlâmentolar Birliği Türk Grubu 

Türk Grubunun 1 952 Genel Kurulunda yapı lan seçimler sonunda 
Y ö n e t i m Komites ine : 

Başkan Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger 

Başkanveki l i Elâzığ M . Şevki Yazman 
Genel Sekreter Muğla Zeyyat Mandal inci 
Muhas ip Bolu Zuhuri Danışman 

Üye Urla Feridun Ergin 
Hatay Celâl Sait Siren 
G iresun Tahsin İnanç 
İzmir Adnan Karaosnıanoğlu 
izmir Sadık Giz 

Denetçi ler : 

Kas tamonu Milletvekili Şükrü Ker imzade 

İstanbul Ahme t Hamdi Başar 

seçiknişlerdir. 

Toplantı : III 

C) Avrupa Parlâmentolar Birliği Türk Grubu 

Avrupa Parlâmentolar Birliği Türk Grubu U m u m î Heyet ine 1953 yı 
lında yapı lan seçimde aşağıda adları vazıh zâtlar idare heyetine seçilmiş
lerdir : 

7448 



DONEMİN SİY \SI YAPISI VE BAŞLICA ETKİNLİKLER 

Reis Erzurum Mebusu Bahadır Dülger 

Reis V. Elâzığ M . Şevki Yazman 
U m u m î Kâtip Muğla Zeyyat Mandal inci 

Muhas ip Â z a Bolu Zuhuri Danışman 

Âza Er (a Fer idun Ergin 
Hatay Celâl Sait Siren 

- Giresun Tahsin İnanç 
Manisa Adnan Karaosmanoğlu 

1 izmir Sadık Giz 

Toplant ı : IV 

C) Avrupa Parlâmentolar Birliği Türk Grubu 

3 üncü İçtima s e m s i n d e seçilen İdare Heyeti bu İçtima senesinde de 
çal ışmalarına devam etmiştir. 

TToplant ı : I 

D) Parlâmentolara rast Turizm Birliği Türk Grupu Müteşebbis Heyeti 

Parlâmentolararasi Turizm Birliği Tüzüğüne göre komite seçimini yap
mak ve bu Birliğe katılmamızı sağlamak üzere aşağıda adları yazılı sayın 
Milletvekillerinden mürekkep bir Müteşebbis Heyet Kurulmasına Başkan
lık Divanının 16 Ocak 195) tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

Milletvekili ve T.B.M.M. Başkanvekili 
Başkanlık Divanı Kâtibi 

Sıtkı Yırcalı 
Sedat Baran 
Füruzan Tekil 

Balıkesir 

Çorum 

İstanbul 

ibrahim Klrazoğlu Kayseri 
Muzaffer Önal Tokarl 
Naci Berkmaıı Samsun 
Zuhuri Danışman Bolu 

Parlâmentolarıtası Turizm Birliği Türk Grubu İdare Heyeti 

Başkan 
Başkanvekil i 
Genel Sekreter 
S a y m a n 

Balıkesir Milletvekili 

Bolu 
Samsun 
Kayseri 

Çorum 

Çoruh 

T o k a r l 

T o k a d 

Elâzığ 

Sıtkı Yırcalı 
Zuhuri Danışman 
Naci Berkmaı ı 
İbrahim Kirazoğlu 
Sedat Baran 
Dr. A . Rıza Sağlar 
Halûk Ökeren 
Muzaffer Önal 
Şevki Yazman 
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Toplantı : II 

D) Parlâmentola rarası Turizm Birliği Türk Grubu İdare Heyeti 

Başkan An ur 1ya Milletvekil i Burhanett in Onat 

Başkanvekil i : Elâzığ • Şevki Yazman 

Gene l Sekreter : Bolu »• Zuhuri Danışman 

S a y m a n : Çoruh t* Ali Rıza Sağlar 
Üye Antalya ™ Ahınet Tokuş 

Seyhan Remzi Oğuz Ar ık 

Seyhan * Sedat Barı 
Seyhan Reşad Güçlü 
Sinob Server Somuncuoğ lu 

Toplantı : III 

D) Parlâmentolara ra sı Turizm Birliği Türk Grupu İdare Heyeti 

Reis Seyhan Mebusu Sedat Barı 

Reisvekil i : S inob • Server Somuncuoğ lu 
U m u m î Sekreter Antalya A h m e t Tokuş 
Muhas ip Çorum A . Rıza Sağlar 

Âza Bolu Zuhuri Danışman 
• • Elâzığ M . Şevki Y a z m a n 

Seyhan Remzi Oğuz Arık 
•• Seyhan - Reşad Güçlü 

Parlâmenlolararası Turizm Birliği Türk Grubu üyeleri 
Süleyman Kennan Afyon K. 

Gazi Yiğitbaşı Afyon K. 

İsmet Olgaç Amasya 

Muhl is Bayramoğlu Ankara 

Salâhatt in Benli Ankara 

Talât Vasfı Öz Ankara 

Cevde t Soydan Ankara 

Burhanet t in Onat Antalya 

A h m e t Tokuş Antalya 

A. Baki Ökdem Aydın 

Esat Budakoğlu Balıkesir 

Enver Güreli Balıkesir 

Ar i f Kalıpsızoğlu Balıkesir 
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M a h m u t Güçbi lmez Bolu 

İhsan Gülez Bolu 

Kâmi l Kozak Bolu 

Vahit Y ö n t e m Bolu 

Mehme t Özbey Burdur 

Se l im Herkmen Bursa 

Bed i Enüstün Çanakkale 

Şevki Gürses Çorum. 

Baha Koldaş Çorum 

Hüseyin Ortakeıoğiu Çorum 

Saip Özer Çorum 

Ali Çobanoğlu Denizli 

E y ü p Şahin Denizli 

Feri t Alpiskender Diyarbakır 

Ziya Soylu Erzincan 

Sabri Erduman Erzurum 

Enver Karan Erzurum 

Rıza Topçu oğlu Erzurum 

Mustafa Zeren Erzurum 

Füruzan Tekil İstanbul 

Sani Yaver İstanbul 

Senini Yürüten İstanbul 

M e h m e t Aldemir İzmir 

Cihad Baban İzmir 

Avn i Başman İzmir 

Necdet İncekara İzmir 

Vasfı Menteş İzmir 

Cemal Tunca İzmir 

Zühtü Hilmi Velibeşe İzmir 

Per tev Arat İzmir 

Lât i f A k ü z ü m Kars 

A b b a s Çetin Kars 

Tezer Taş kıran Kars 
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İsmail Berkok Kayseri 

Kâmi l Gündeş Kayseri 

Şefik Bakay Kırklareli 

Sıtkı Pekkip Kırklareli 

Hakkı Gedik Kütahya 

S. Süruri Nasuhoğlu Kütahya 

Şemi Ergin Manisa 

Muzaffer Kurbanoğlu Manisa 

Nafiz Körez Manisa 

Zeyyat Mandalinci Muğla 

Fahri Köşkeroğlu Niğde 

Zeki Rıza Sporel Rize 

Remzi Oğuz Arık Seyhan 

Dr. Sedat Barı Seyhan 

Reşad Güçlü Seyhan 

Baki Erden Siird 

Şefik Türkdoğan Sürd 

Server Somuncuoğlu S inob 

Muhi t Tümerkan Sinob 

N â z ı m Ağacıkoğlu Sivas 

M a h m u t Goloğlu Trabzon 

Hasan Remzi Kulu Tuncel i 

Necde t Açanal Urfa 

Fer idun Ergin Urfa 

Fehmi Açıksöz Zonguldak 

Lûtfi Ülkümeı ı Ayd ın 

Ahi lya Moshos İstanbul 

Cevat Ülkü Ayd ın 

Vacid Asena Balıkesir 

Mithat San Bursa 

Celâl O tman Çankırı 

H a m d i Bozbağ Giresun 

Sü leyman Kuranel Gazianteb 

Sa lamon Adato İstanbul 
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Muhl is Tümay Gazianteb 

Fuad Seyhun Manisa 

M e h m e t Özbey Ankara 

Halûk Şaman Burdur 

Emrul lah Nutku Bursa 

Ekrem Cenani Erzurum 

Füruzan Tekil İstanbul 

Rifat Alabay Konya 

Kema l Türkoğlu Mard in 

Nec ip Bilge Niğde 

Vâki olan davet üzerine 7 kişilik bir A l m a n Par lâmento Heyet i m e m -
leket imize gelmiş , izaz ve ikram edilmişlerdir. 
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Toplant ı : IV 

D) Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk Grubu 

3 üncü içt ima senesinde seçilen idare heyeti bu içtima senes inde de 

çal ışmalarına devam etmiştir. 

Toplant ı : I 

E) Almanya seyahati 

A l m a n Cumhuriyet i Meclis Başkanmın 

A l m a n Federal Cumhuriyet i Meclisi Başkanı , Ekselanslar ına Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinden 10 milletvekilini Federal A l m a n Cum
huriyetini ziyarete davet e tmek arzusunu izhar eder. 

Münih 'e uçak ile muvasalat lar ından sonra milletvekilleri A l m a n Par
lâmentosunun misafirleri olurlar. Ziyaretin 12 gün süreceği ve Hükümet 
merkez inde 3 günlük ikâmetten maada bilhassa Cenubi v e Şimali Al 
manya 'n ın sınaî merkezlerinin gezi lmesi derpiş olunmaktadır . Ziyaretin 
12 ve 24 Kas ım 1951 arasında vuku bulması teklif olunur. 

Bonn, 12 Ek im 1951 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanl ığma 

Ankara -Türk iye 

Bir sureti dercedilen davetiyesi üzerine aşağıda adları yazı l ı mil letve
killeri, Manisa Milletvekili Muhlis Tümay 'm Başkanl ığında Almanya 'ya 5 
Aral ık 1951 tarihinde gitmişler ve 16 Aralık 1951 tarihinde de dönmüş
lerdir. 
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Fahri Başkan 

Başkan 

Genel Sekreter 

Üve 

İçti Milletvekili Refik Koraltan (T.B.M.M. Bşk.l 

İzmir Avni Başman 

Niğde Nec ip Bilge 

Burdur Fethi Çelikbaş 

Bursa Sel im Ragıp Emeç 

Erzurum Rıfkı Sal im Burçak 

istanbul Fuad Hulusi Demirel l i 

İstanbul Füruzan Tekil 

İzmir Vasfı Menteş 

Hatay Celâl Said Siren (C .H.P . ) 

Tokad Zihni Betil (C .H.P . ) 

Kırşehir Osman Bölükbaşı ( M . P . ) 

Mardin Kemal Türkoğlu (Müstaki l ) 

Türk-Fransız Dostluk Grubuna dâhil milletvekilleri 

Salih Torfılli Afyon K. 

Kas ım Küfrevi Ağrı 

Celâl Yardımcı Ağr ı 

Hâmit Koray Amasya 

Sadri Maksudi Arsal Ankara 

Mümtaz Faik Fenik Ankara 

Abdul lah Gedikoğln Ankara 

Seyfı Kur tbek Ankara 

Fatin Dalaman Antalya 

Burhanet t in Onat Antalya 

İbrahim Subaşı Anta lya 
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Toplantı : II 

E) Türk-Fransız Parlâmento Dostluk Grubu 

Türk-Fransız Dostluk Grubu 19 .VI . I952 tarihinde teşekkül etmiş ve 

İdare Heyet ini seçmişi ir. 

Devre sonuna kadar değişiklik o lmamış ta . 
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A h m e t Tokuş Antalya 

E tem Menderes Aydın 

Esad Budakoğlu Balıkesir 

Enver Güreli Balıkesir 

Sıtkı Yırcah Balıkesir 

Talât Oran Bilecik 

Feridun Fikri Düşünsel Bingöl 

Fahr i Belen Bolu 

Zuhuri Danışman Bolu 

İhsan Gülez Bolu 

Halûk Şaman Bursa 

Ali Canip Yön tem Bursa 

Bedi Enüstün Çanakkale 

E m i n Kalafat Çanakkale 

Ö m e r Mart Çanakkale 

Celâl Otman Çankırı 

Al i Rıza Sağlar Çoruh 

Sedat Baran Çorum 

Fikret Başaran Denizli 

Ali Çobanoğlu Denizli 

Refet Tavasl ıoğlu Denizli 

Ferit Alpiskender Diyarbakır 

Yusuf Azizoğlu Diyarbakır 

M . Remzi Bucak Diyarbakır 

Cema l Köprülü Edirne 

Rükneddin Nasuhioğlu Edirne 

M . Şevki Yazman Elâzığ 

Said Başak Erzurum 

Enver Karan Erzurum 

Bahadır Dülger Erzurum 

Cemal Gönenç (C.I1.P ) Erzincan 

Ziya Soylu (C.H.P. ! Erzincan 

Hasan Polatkan Eskişehir 
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Abid in Potuoğlu Eskişehir 

Ek rem Cenanı Gazianteb 

Cevdet San Gazianteb 

H a m d i Bozbağ Giresun 

Hayret t in Erkmen Giresun 

Tahs in İnanç Giresun 

Mazhar Şener Giresun 

Vasfı Mahir Kocatürk Gümüşane 

Celâl Ramazanoğl ı ı İçel 

Tahs in Tola İsparta 

Enver Adakan İstanbul 

Sa lamon Adato İstanbul 

A . H a m d i Başar İstanbul 

Andre Vahram Bayar İstanbul 

M . Reşat Belge r İstanbul 

Mithat Benker İstanbul 

Bedr i Ned im Göknil İstanbul 

Hâdi Hüsman İstanbul 

Fuad Köprülü İstanbul 

A d n a n Menderes İstanbul 

Ahi lya Moshos İstanbul 

Nazl ı Tlabar İstanbul 

Cihad Baban İzmir 

Behza t Bilgin İzmir 

Muhi t t in Erener İzmir 

Sadık Giz İzmir 

Tar ık Gürerk İzmir 

O s m a n Kapani İzmir 

Hal i l Özyörük İzmir 

C e m a l Tunca İzmir 

Ek rem Hayri Üstündağ İzmir 

Zühtü Hi lmi Velibeşe İzmir 
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Şükrü Ker imzade Kas tamonu 

Hüsamet t in Tugaç (C .H.P . ) Kars 

Fikri Apaydın Kayseri 

İbrahim Kirazoğlu Kayseri 

Şefik Bakay Kırklareli 

Sı tkı Pekkip Kırklareli 

Faik Üstün Kırklareli 

Rifat Özdeş Kırşehir 

E tem Vassaf Kocaeli 

Hasan Reşit Tankı ı t (C .H.P . ) Hatay 

Abdür rahman Melek Hatay 

Ekrem Alican Kocaeli 

Mümtaz Kavalcıoğlu Kocaeli 

Sa im Önhon Kocaeli 

Rifat Alabay Konya 

Ziyad Ebüzziya Konya 

Saffet Gürol Konya 

M u a m m e r Obuz Konya 

Ümran Nazi f Yiğiter Konya 

Mecde t Alkin Kütahya 

Hakkı Gedik Kütahya 

Samet Ağaoğl ı ı Manisa 

Şemi Ergin Manisa 

Refik Şevket İnce Manisa 

Adnan Karaosmanoğlu Manisa 

Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu Manisa 

Muzaffer Kurbanoğln Manisa 

Nafiz Körez Manisa 

S udi Mıhçıoğlu Manisa 

Kâz ım Taşkent Manisa 

Muhlis T ü m a y Manisa 

N e d i m Ökmen Maraş 
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Rıza Erten ( C H P ! Mardin 

Lûtfl Sayman (C.H.P . ) Malatya 

Zeyyat Mandalinci Muğla 

Nuri Özsan Muğla 

Ferit Ecer Niğde 

Hüseyin Ülkü Niğde 

Refet Aksoy Ordu 

O s m a n Kavrakoğhı Rize 

Zeki Rıza Sporel Rize 

Nac i Berkmaı ı Samsun 

İsmail Işın Samsun 

Tevfık İleri Samsun 

Firuz Kesim Samsun 

Sedat Barı Seyhan 

Baki Erden Siird 

Nuri Sertoğlu (C.H.P.I S inob 

Halil İmre Sivas 

Sedat Zeki Örs Sivas 

İ. Hakkı Akyüz Teki rdağ 

Zeki Erataman Teki rdağ 

Y. Ziya Tuntaş Tekirdağ 

Halûk Ökeren Tokad 

Muzaffer Önal Tokad 

M a h m u t Goloğlu Trabzon 

S. Fehmi Kalaycıoğhı Trabzon 

Saffet Başt imar ( C H P . ) Trabzon 

Necdet Açana l Urfa 

Feridun Ergin Urfa 

Ferid Melen (C .H.P . ) Van 

N. Ünal Alcıh Yozgad 

Y. M u a m m e r Alakam Zonguldak 

Cemal Kıpçak Zonguldak 

Avni Yurdabayrak Zonguldak 
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Toplantı : III 

E) Türk-Fransız Parlâmento Dostluk Grubu 

İkinci İçt ima senesinde seçilen idare heyeti Üçüncü İçtima senesinde 
de faaliyetine devam etmiştir. 

Toplantı : IV 

E) Türk-Fransız Parlâmento Dostluk Grubu 

2 nci İçtima senesinde seçilen İdare Heyeti bu İçtima senesinde de ça

lışmalarına devam etmiştir. 

Toplantı : II 

F. İngiltere Seyahati 

İngiltere Lordlar v* Avam Kamaralar ı Milletvekil ler imizden bir grubu 
Birleşik Krallığı ziyarete davet etmiş ve bu münasebet le Lordlar ve A v a m 
Kamara lar ı Başkanları ile Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koral tan 
arasında aşağıdaki n i t kttıplar teati edilmiştir. 

Ekselans Bay Refik Koraltan 

Ankara-Türklye 

B ü y ü k Millet Meclisi Başkanı 

Lordlar Kamarası Başkanı ile A v a m Kamarası Başkanı . Türk iye Bü
yük Millet Meclisi Başkanına samimi selâmlarını sunarlar ve Büyük Mil
let Mecl is i üyelerinden mürekkep bir heyetin Birleşik Kırallığı ziyaret ey
lemesini temin buyurmalarını kendilerinden Par lâmentonun her iki Ka
maras ı adına rica ile ş e r e f duyarlar. İngiltere Par lâmentosunun misafiri 
o lacak bu heyetin, müınkı inse 12 Kasım 1952 Çarşamba günü Londra 'ya 
muvasalat la 19 Kasım 1952 Çarşamba gününe kadar kalması münas ip 
olacaktır. Heyetin 10 üyeden terekkübetmesi telkin olunur. 

Lordlar Kamaras ı Başkanı ve A v a m Kamarası Başkanı , iki memleke
tin halkı ve Parlâmentosu arasında esasen mevcut olan dost luk bağları
nı takviyeye hizmet edeceğinden emin bulundukları bu daveti Büyük Mil
let Meclisi Başkanının kabul buyuracağını kuvvetle ümit etmektedirler. 

Büyük Millet Meclisi mutabık olduğu takdirde, Lordlar Kamaras ı 
Başkanı ile A v a m Kamarası Başkanı, bu ziyaretin teferruatını aralarında 
tanzim etmelerinin Parlamentolararası Birliği Türk ve İngiliz Oral ı lar ın
dan talep olunmasını telkin eylerler. İngiliz Grubu bu maksat la gerekli 
tedbirleri derhal ittihaz edecek ve hiç şüphesiz Türk Grupu da kendi ba
k ımından icabeder tertibatı alacaktır. 
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Lordlar Kamarası Başkanı ile A v a m Kamaras ı Başkanı, bu daveti ya-
parlerken en yüksek ihtiramlarının kabulünü Büyük Millet Meclisi Baş
kanından rica eylerler. 

Lordlar Kamaras ı Başkanı 
Simonds 

Çok Sayın Lord Simonds 
Lordlar Kamaras ı Başkanı 

Londra-İngi l tere 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Lordlar Kamaras ı Başkanına 

ve A v a m Kamarası Başkanına samimî se lâmlarmı takdim eder ve Türki
y e Büyük Millet Meclisi üyelerinden mürekkep bir heyetin Birleşik Kıral-
lığı ziyaret eylemesini temine, Par lâmentonun her iki kamaras ı namma , 
kendisini daveti mutazammın bulunan 29 T e m m u z 1952 tarihli lûtufkâr 
mektup la rmı büyük memnuniyet le aldığını ve bu daveti kabul eylediğini 
arz ile bu dost luk nişanesinden dolayı kalbî teşekkürlerini sunmakla şe
ref kazanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Büyük Millet Meclisi üyelerin
den mürekkep bir heyetin Birleşik Kırallığı ziyaretten ziyadesiyle bahti
yar o lacaklarmdan emindir. Kendisi , böyle bir ziyaretin her iki memleke t 
par lâmentolar ı ve halkı a rasmda müteyemminen mevcut dost luk müna
sebetlerinin daha ziyade gel işmesine şüphesiz hizmet edeceğine kaanidir. 

Heyet in Londra 'ya 12 Kasım'dan muahhar bir tarihte muvasala t ın ın 
muvafık olacağı yolundaki telkin neticesinde, Lordlar Kamaras ı Başkanı 
ile A v a m Kamarası Başkanının tasavvur buyurdukları bir haftalık ziya
retin başlangıç tarihi olarak 19 Kas ım tarihine muvafakat eyledikleri Bü
y ü k Millet Meclisi Başkanına Türkiye Dışişleri Bakanlığı kanaliyle bildi
rilmiş bulunmaktadn. 

Büyük Millet Meclisince dış memleket lere gönderi lecek heyetlerin se
çimi, Mecl is in genel toplantısında yapıldığı ve halen Meclis 1 Kas ım'da 
tekrar top lanmak üzere yaz tatilinde bulunduğu cihetle, senelik mesaisi
ne başlayınca, ilk iş olarak telkin buyurulan adedde mil letveki l ler inden 
terekkübedecek bir heyetin 19 Kasım'da Londra 'da bu lunmak üzere teş
kili için gereken muameleye tevessül olunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Başkanı , bu ziyaretin teferruatmı aralarında 
tanzim etmelerinin Parlâmentolararası İngiliz ve Türk grupla rmdan taleb 
o lunmas ı fikrine iştirakle gerekli tedbirleri ittihaz etmesini Türk Grubun
dan ta leb edecektir. 

Büyük Millet Meclisi Başkanı, en yüksek ihtiramlannın kabulünü Lord
lar Kamarası Başkanından ve A v a m Kamarası Başkanmdan rica eyler. 

Büyük Millet Mecl is i Başkanı 
(Refik Koraltan) 
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Ekselans Bay Refik Koraltan 
Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Ankara-Türk iye 
Lordlar Kamaras ı Başkanı ile A v a m Kamaras ı Başkanı , Türkiye Bü

yük Mil let Meclisi Başkanına samimî se lâmlarmı sunarlar ve Büyük Mil 
let Mecl is i üyelerinden mürekkep bir heyetin Birleşik Kırallığı ziyaret ey
lemesini temin buyurmalar ını kendilerinden Par lâmentonun her iki ka
maras ı a d m a rica ile şeref duyarlar. İngiltere Par lâmentosunun misafiri 
o lacak bu heyetin mümkünse , 12 Kas ım 1952 Çarşamba gününe kadar 
ka lması münas ip olacaktır. Heyet in on üyeden terekkübetmesi telkin 
olunur. 

Lordlar Kamarası Başkanı ve A v a m Kamaras ı Başkanı , iki memleke
tin halkı ve parlâmentosu arasmda esasen mevcut olan dost luk bağları
nı takviyeye hizmet edeceğinden emin bulundukları bu davet i Büyük Mil
let Meclis i Başkanının kabul buyuracağını kuvvet le ümid etmektedirler . 

Büyük Millet Meclisi mutabık olduğu takdirde, Lordlar Kamaras ı 
Başkanı ile A v a m Kamaras ı Başkanı , bu ziyaretin tefarruatını aralarında 
tanzim etmelerinin Parlâmentolararası Birliği Türk ve İngiliz grupların
dan talep olunmasını telkin eylerler. İngiliz Grubu bu maksat la gerekl i 
tedbirleri derhal ittihaz edecek ve hiç şüphesiz Türk Grubu da kendi ba
k ımından icabeden tertibatı alacaktır. 

Lordlar Kamaras ı Başkanı ile A v a m Kamaras ı Başkanı , bu davet i ya
par larken en yüksek ihtiramlarının kabulünü Büyük Mil let Meclisi Baş
kanından rica eylerler. 

A v a m Kamaras ı Başkanı 
(W.S. Morrison) 

Çok Sayın VvYiliam Sheperd Morr ison 
A v a m Kamarası Başkanı 

Londra - İngiltere 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Lordlar Kamaras ı Başkanına 

ve A v a m Kamaras ı Başkanına samimî se lâmlarmı takdim eder ve Türki
y e Büyük Millet Meclisi üyelerinden mürekkep bir heyetin Birleşik Kıral
lığı ziyaret eylemesini temine, Par lâmentonun her iki kamaras ı namma , 
kendisini daveti mutazammın bulunan 29 T e m m u z 1952 tarihli lûtufkâr 
mektup la rmı büyük memnuniyet le aldığını ve bu daveti kabul eylediğini 
arz ile bu dost luk nişanesinden dolayı kalbî teşekkürlerini sunmakla şe
ref kazanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı , Büyük Millet Meclis i üyelerin
den mürekkep bir heyetin Birleşik Kırallığı ziyaretten ziyadesiyle bahti-
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yar olacaklar ından emindir. Kendisi , böyle bir ziyaretin her iki memleket 
Par lâmentolar ı ve halkı arasında müteyemminen mevcut dost luk müna
sebetlerinin daha ziyade gel işmesine şüphesiz hizmet edeceğine kanidir. 

Heyet in Londra'ya 12 Kasım'dan muahhar bir tarihte muvasalat ının 
muvafık olacağı yolundaki telkin neticesinde. Lordlar Kamaras ı Başkanı 
ile A v a m Kamarası Başkanının tasavvur buyurduklar ı bir haftalık ziya
retin başlangıç tarihi olarak 19 Kas ım tarihine muvafakat eyledikleri Bü
yük Millet Meclisi Başkanına Türkiye Dışişleri Bakanlığı kanaliyle bildi
rilmiş bulunmaktadır 

Büyük Millet Meclisince dış memleket lere gönderi lecek heyetlerin se
çimi, Mecl is in genel toplantısında yapıldığı ve halen Meclis 1 Kasım'da 
tekrar toplanmak üzere yaz tatilinde bulunduğu cihetle, senelik mesaisi
ne başlayınca ilk iş olarak telkin Duyurulan adedde milletvekil lerinden 
terekkübedecek bir heyetin 19 Kasım'da Londra 'da bulunmak üzere teş
kili için gereken muameleye tevessül olunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Başkanı, bu ziyaretin teferruatını aralarında 
tanzim etmelerinin Paı lâmeııtolararası İngiliz ve Türk Gru olarından ta
lep o lunmas ı fikrine iştirakle gerekli tedbirleri ittihaz etmesini Türk Gru
bundan taleb edecektir. 

Büyük Millet Meclisi Başkanı, en yüksek ihtiranılarmm kabulünü Lord
lar Kamarası Başkanından ve A v a m Kamarası Başkanından rica eyler. 

Büyük Millet Meclisi Başkanı 
(Refik Koraltan) 

Bu davet üzerine aşağıda adları yazılı s aym azalar Eskişehir Milletve
kili Ali Fuad Cebesoy un Başkanlığında 19 Kasım 1952 tarihinde İngil
tere'ye gitmiş ve 26 Kasını 1952 tarihinde de dönmüşlerdir . 

Ali Fuad Cebesoy Eskişehir 

Halil Ayan Bursa 

Şevki Yazman Elâzığ 

Nazlı Tlabar İstanbul 

Sadık Giz İzmir 

Rifat Özdeş Kırşehir 

Hakkı Gedik Kütahya 

Adnan Karaosmanoğlu Manisa 

Vâki olan davet üzerine altı kişilik bir İngiliz Par lâmento Heyeti meııı-
leket imize gelmiş ve izaz ve ikram edilmişlerdir. 
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Refik Koraltan içel 

Kas ım Küfrevi Ağr ı 

M ü m t a z Faik Fenik Ankara 

A h m e t Tokuş Antalya 

Enver Güreli Balıkesir 

Ö m e r Mar t Çanakkale 

A b b a s Gigin Çoruh 

Al i Çobanoğlu Denizli 

Al i Ocak Gazianteb 

Ağr ı 
Giresun 

Kırşehir 
Manisa 
Sinob 

Gazianteb 
İstanbul 
İstanbul 

Giresun 
İzmir 

Kayseri 

Manisa 

Giresun 
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Toplantı : III 

E) Türk Amerikan Parlâmento Dostluk Grubu 

T ü r k - A m e r i k a n Pa r l âmen to Dos t luk G r u p u ilk top lan t ı s ın ı 

26 .XI .1953 tarihinde yapmıştır . 

İdare Heyeti asıl amalıklarına : 

Kasnn Küfrevi 

H a m d i Bozbağ 

Rifat Özdeş 

Muzaffer Kurbanoğhı 

Server Somuncuoğl ı ı 

Yedek âzalıldara : 
Ali Ocak 
Nazl ı Tlabar 
Sa lamon Adato 
Murakıplıklara : 
Tahsin İnanç 
M e h m e t Aldemir 
İbrahim Kirazoğlu 

İdare Heyeti Reisliğine 
Muzaffer Kurbanoğhı 
U m u m î Katipliğe : 
H a m d i Bozbağ 
Muhas ip ve Veznedarlığa : 
Server Somuncuoğl ı ı S inob 

Seçilmişlerdir. 
Türk-Amerikan Parlâmento Dostluk Grubunu teşkil eden zatlar 
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H a m d i Bozbağ Giresun 

Tahs in İnanç Giresun 

Sa lamon Ada to İstanbul 

Nihad Reşad Belge r İstanbul 

M ü k e r r e m Sarol İstanbul 

Nazl ı Tlabar İstanbul 

Hal ide Edip Adıvar İzmir 

M e h m e t Aldemir İzmir 

Necdet İncekara İzmir 

Fikri Apaydın Kayseri 

İbrah im Kirazoğlu Kayseri 

Rifat Özdeş Kırşehir 

M ü m t a z Kavalcıoğlu Kocael i 

E them Vassaf Kocael i 

Remzi Birand Konya 

Ziyad Ebüzziya Konya 

Saffet Gürol Konya 

Muzaffer Kurbanoğlu Manisa 

Sudi Mıhçıoğlu Manisa 

Nadir Nadi Muğla 

Sedat Barı Seyhan 
Server Somuncuoğlu S inob 

Toplant ı - IV 

F) Türk-Amerikan Parlâmento Dostluk Grubu 

3 üncü İçtima senesinde seçilen İdare Heyet i bu İçtima senes inde de 

çal ışmalar ına devam etmiştir. 

Toplantı-III 

G) Türk-İngiliz Parlâmento Dostluk Grubu 

Türk-İngi l iz Par lâmento Dost luk Grubu ilk toplantısını 26 .XI . 1953 ta
rihinde yapmıştır . 

İdare heyeti asıl âzalıklarına : 

Al i Ocak Gazianteb 

Nazl ı Tlabar İstanbul 

M e h m e t Aldemir İzmir 

M ü m t a z Kavalcıoğlu Kocaeli 

Ziyad Ebüzziya Konya 
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Yedek âzalıklara : 
Necdet İncekara İzmir 
A v n i Başman İzmir 

Fikri Apaydın Kayseri 

Murakıpl ıklara : 

Al i Çobanoğlu Denizli 

H a m d i Bozbağ Giresun 

İbrahim Kirazoğlu Kayseri 

İdare heyeti reisliğine 
Mehmet Aldemir İzmir 

U m u m î kâtipliğe : 
Nazl ı Tlabar İstanbul 

Muhasip l iğe : 

Al i Ocak Gazianteb 

Veznedarl ığa : 

M ü m t a z Kavaleıoğlu Kocaeli 

Seçilmişlerdir. 

Türk-İngiliz Parlâmento Dostluk G 
Refik Koraltan İçel 

Kas ım Küfrevi Ağrı 

Mümtaz Faik Fenik Ankara 
Seyfi Kur tbek Ankara 

A h m e t Tokuş Antalya 

Ö m e r Mar t Çanakkale 

Abbas Gigin Çoruh 
Al i Çobanoğlu Denizl i 

Al i Ocak Gazianteb 

H a m d i Bozbağ Giresun 

Tahs in İnanç Giresun 

Sa lamon Ada to İstanbul 

Nihad Reşad Belge r İstanbul 

M ü k e r r e m Sarol İstanbul 

Füruzan Tekil İstanbul 

Nazl ı Tlabar İstanbul 
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Celâl Türkgeldi 
Hal ide Edip Adıvar 
Mehme t Aldemir 

İstanbul 
İzmir 
İzmir 

Necde t İncekara 
Fikri Apayd ın 
İbrahim Kirazoğlu 
Rifat Özdeş 
Mümtaz Kavalcıoğltı 
E them Vassaf 
Remzi Birand 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sud i Mıhçıoğlu 
Server Somuncuoglu 

İzmir 
Kayser i 
Kayseri 

Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 

Konya 
Konya 
Konya 
Manisa 

Manisa 
Sinob 

Toplant ı - IV 

G) Tin k-Ingiliz Parlâmento Dostluk Grubu 

3 üncü İçtima senesinde seçilen İdare Heyeti bu içtima senesinde de 

çal ışmalar ına devam etmiştir. 

Ekselans , 

Hindistan Parlâmentosu Başkanının ricası üzerine bir par lâmento 
heyetinin Hindistan'a gönderi lmesi hususunda Ekselansınızın delâletle-
riyle bu davetnameyi Türkiye Büyük Millet Mecl is ine sunmakla kesbi şe
ref eyler im. Parlâmento heyetinin bu ziyaretleri iki memleke t arasında 
esasen mevcu t dostluğu kuvvetlendireceği cihetle bu mutlu vazifeyi ifa 
ey led iğ imden dolayı hususi bir haz duymaktay ım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince görüldüğü takdirde, heyetin, Hindis
tan'ı, Şubat 1953 ortalarında ziyaret etmesi ve orada uç hafta kalması tav
siye edilmektedir. Bu vesile ile ihtiramatı faikamın kabulünü rica ederim. 

Toplantı-III 

H) Hindistan seyahell 

Hindistan Büyükelçisinin : 

Ankara : 19 Aralık 1952 

Hindistan Büyükelçis i 
(C.S. Jha) 
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Ekselans 
Bay Refik Koraltan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Ankara 

Bir sureti dercedilen davetiyesi üzerine aşağıda adları yazıl ı mebus
lar, Bursa Mebusu Halûk Şaman' ın Reisliğinde Hindistan'a 8 Mart 1953 
tarihinde gidip, 5 Nisan 1953 tarihinde gelmişlerdir. 

Halûk Şaman Bursa 
Nail Geveci Ayd ın 

Müfit Erkuyumcu Balıkesir 

Nusret Kirişçioğlu Çanakkale 

Samih İnal Gazianteb 

Halil Atalay İçel 

Salih Fuad Keçeci İstanbul 

Behzat Bilgin İzmir 

Tezer Taşkıran Kars 

Emin Develioğlu Kayseri 

Tar ık Kozbek Konya 
H a m d i Dayı Muş 

Niyazi Ünal Alçılı Yozgad 

A v n i Yurdabayrak Zonguldak 

İ) Yugoslavya seyahati 

Yugos lavya Federal Halk Meclisleri Konseyi Başkanının : 

Belgrad 24 .VI .1952 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanl ığına 

Yugos lavya Federal Halk Cumhuriyet ler i Federal Halk Meclis i Başka
nı ve Yugos lavya Federal Halk Cumhuriyet ler i Milletleri Konseyi Başka
nı, Türkye Büyük Millet Meclisi Başkanma en hararetli selâmlarını su
narlar ve Yugoslavya Parlâmentosu her iki Meclisi namına, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi azalarından mürekkep bir heyeti Yugos lavya Federal 
Halk Cumhuriyet ler ini ziyarete davet ederler. 

Yugos lavya Federal Konseyi ve Milletleri Konseyi başkanları , Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanının bu daveti kabul edeceğini ümideder . 
Çünkü; memleket ler imiz ve Parlamentolar ımız a rasmda dost luk müna
sebetlerinin kuvvet lenmesine yarıyacaktır. 

Eğer Türkiye Büyük Millet Meclis i bu daveti kabul edecek olursa, 
başkanlarımız, Türk ve Yugoslav Parlâmentolararası Birl iklerinin grupla
rı tarafından bu ziyaretin teferruatmm tesbit edi lmesini teklif ederler. 
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Yugos lavya Grubu bu hususta kendine düşecek vazifeyi yapmıya ha
zırdır. Ümideder iz ki. Türk Grubu da bu yolda harekete hazırdır. 

Bu ziyaretin yapılacağı tarihin tesbitine gelince : 

Yugoslavya Parlâmentosunun her iki Meclisi , bunun için ya T e m m u z 
ayının ikinci yarısını, ya Ağustos ayının ikinci yar ısmı teklif eder. Bu iki 
şıktan birini tercih etmek hakkını Türkiye Büyük Millet Meclisine bırakır. 

Eğer Türk Heyeti ikinci şıkkı tercih ederse (1952 yılı Ağustos ayı ikin
ci yar ıs ı ) . 

Yugos lavya Par lâmentosu Meclisleri Başkanları , Par lâmentolararası 
yülık konferans çalışmalarının 28 Ağustosu mütaakıp günlerde Berne 'de 
başl ıyacağını hatırlatmayı vazife bilir ve bu suretle Yugos lavya ziyaretinin 
10 gün d e v a m edebileceğini ümit eder. 

Yugoslavya Parlâmentosu Meclisleri Başkanları , Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanına en yüksek hislerini sunmak için bu daveti fırsat bilir. 

Bir sureti dercedilen daveti üzerine aşağıda adları yazık mebuslar Yu
goslavya 'ya gidip gelmişlerdir. 

Vâk i olan davet üzerine Yugos lav Par lâmentosundan 17 kişilik bir he
yet memleket imize gelmiş izaz ve ikram edilmişlerdir. 

Yugoslavya Par lâmentosu her iki Meclisi 
Başkanları n a m m a 

Yugoslavya Federal Halk Meclisleri 
Konseyi Başkanı 
[Vüâdimir Simic) 

Kasnn Küfrevi 
M a h m u t Güçbi lmez 
Hulusi Köymen 
Nihat İyriboz 
Yusuf Azizoğlu 
Ali Ocak 
Fuad Hulusi Demirelli 
Hâdi Hüsman 
Pertev Ara t 
Sü leyman Süruri Nasuhoğlu 
İhsan Şerif Özgen 
Mazhar Özsoy 
Kemal Türkoğlu 
Fahri Köşkeroğlu 
Refet Aksoy 
A h m e t Morgi l 
Yusu f Ziya Eker 

Ağrı 
Bolu 
Bursa 
Çanakkale 
Diyarbakır 
Gazianteb 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Kütahya 
Kütahya 
Maraş 
Mardin 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Seyhan 
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(*) Tutanak Dergisi: C. 11. s. 89-90 Tarih : 10.12.1951 
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VI - İZLENEN DIŞ POLİTİKALAR 

1 - S O V Y E T R U S Y A ' N I N N A T O ' Y A T E P K İ S İ V E İ Z L E N E N 

DIŞ P O L İ T İ K A 

Türkiye'nin Nato'ya girme girişimlerini protesto eden Sovyet Rus
ya'nın notası Dışişleri Bakanı tarafından 10.12.1951'de TBMM Genel 
Kurulunda açıklandı. 

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra 19.12.1952'de devletimizin dış 
politikası üzerinde Genel Kurulda açıklama ve görüşmeler yapıldı. 

Sözü edilen nota ve izlenen dış politika üzerinde ileri sürülen dü
şünceler tarihi belge niteliğinde olduğundan tutanaklardan aynen 
alınmıştır. 

A ) DIŞİŞLERİ B A K A N I F U A D K Ö P R Ü L Ü ' N Ü N S O V Y E T R U S Y A 

N O T A S I H A K K I N D A K İ D E M E C İ (*) 

B A Ş K A N — Söz Dışişleri Bakamnmdır . 

DIŞ İŞLERİ B A K A N I F U A D K Ö P R Ü L Ü (İstanbul) — Muh te r em millet
vekilleri , Sovyet Rusya Dışişleri Bakanveki l i Gromyko 'nun 30 Kas ım ta
rihinde, Moskova Büyükelçimiz Muzaffer Göker 'e tevdi ettiği nota hak
kında size kısaca mâruzâtta bulunmak ist iyorum. Büyükelç imize tevdi
inden sonra, el imize gelebilmesi için lüzumlu asgarî z a m a n m bile geçme
sini beklemeden, Sovyet Hükümet ince neşredildiği için, bu no tanm muh
tevası bütün dünyaca malûm bulunuyor. 

Bu nota, 3 Kas ım 1951 tarihinde Sovyet Rusya 'nm Ankara Büyükel 
çisi tarafından, o zaman Dışişleri Bakan vekill iğini yapan Başbakan Yar
dımcıs ı Samet Ağaoğlu arkadaşıma tevdi edilen ve Moskova Hükümet i 
nin Türkiye 'nin Atlantik Paktına iltihak e tmek üzere bu lunmas ından 
duyduğu memnuniyets iz l iği ifade eden yazıya Hükümet imizce veri len 12 
Kas ım tarihli cevaba bir mukabele teşkil etmektedir. 3 Kas ım tarihli Sov
ye t yazıs ının ve buna cevabımızın metinlerini vakt inde tam olarak neş
rettik. Bu itibarla, burada bunlarm ana hatlarını hat ır latmakla iktifa 
edeceğim. 

3 Kas ım tarihli Sovyet notasında Atlantik Paktı güya tecavüzi bir ter
tip o lduğu müse l lem bir hakikat şeklinde ele al ınarak bizim buna iltihak 
e tmek üzere bulunmamız tecavüzi bir hareket olarak tasvif o lunmakta 
idi v e y ine bu noktada memleket imizde yeni üsler inşa edildiği ve mev
cutlarının genişleti ldiği ileri sürülüyor, Emperyal is t devlet lere Rusya sı-
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nrrları civarında üsler kurdurmak suretiyle Türkiye topraklarını Rus
ya 'ya karşı bir taarruz için kul lanmak imkânını verdiğimiz iddia ediliyor
du; netice olarak da gerek bu tecavüzi pakta gi rmemizin , gerek bu üsle
ri inşa et t i rmemizin mesuliyetleri üzerine dikkat nazarımız çeki l iyordu. 

Biz 12 Kas ım tarihli cevabî notamızda Birleşmiş Milletler Anayasas ı 
na uygun olarak vücuda getirilmiş bulunan Atlant ik P a k t m m sırf tedafüi 
bir tertip olduğu -böyle bir paktı yapmak ih t iyacmm hangi sebeplerden 
ileri geldiğini de açıklayarak- anlattık; t am mânasiyle sulhsever bir dev
let o lduğu bütün dünyaca ma lûm bulunan Türkiye 'nin bu pakta iltihak 
e tmesi sebeplerinin kendi topraklarmı ve mevcudiyet ini korumak ve ko
lektif emniyet i kuvvet lendirmekten ibaret bulunduğunu izah ettik; mev
cudiyet imizin ve toprak bü tünlüğümüzün ve aynı zamanda, c ihan sulhu
nun neden tehlikede olduğunu meydana koyduk; hattâ, Sovye t Rus
ya 'nın kendi vicdanını yokladığı takdirde bu durumun mesul iyet i k ime 
raci o lduğunu pek güzel anl ıyaeağma da işaret ettik; topraklarımız üze
rinde aldığımız tedbirlerin, milletlerarası hukukun her devlete tanıdığı 
müdafaayı nefis hakkına müstenit olup en ufak bir tecavüz maksadına 
matuf bu lunmadığmı tebarüz ettirdik. Bu suretle, topraklarımız üzerin
de güya başka devletlere tecüvüzi üsler verdiğimiz isnadını da çürütmüş 
oluyorduk. 

Muh te r em arkadaşlar: cevabî notamızda ortaya koyduğumuz husus
ların her biri başl ıbaşma birer bedahet teşkil e tmesine rağmen, bu nota
mızın Moskova Hükümet ince tatminkâr sayıknıyacağını tahmin e tmiyor 
değildik. Zira, biliyorduk ki, karşı tarafça ta tminkâr addedi lebi lmesi için, 
bu cevabımız ın -bütün c ihanm olduğu gibi k o m ş u m u z u n da zaten malû
m u bulunan- bu bedahatleri tekrarlaması değil , bizim Atlant ik Pak tma 
g i rmekten vazgeçtiğimizi , kendi güvenl iğimizi ve hür demokrat ik devlet
lerin güvenl iğine mümkün mertebe ar t ı rmaktan sarfı nazar eylediğimizi 
ifade eylemesi matlûp idi. Ni tekim tahminimiz yanlış ç ıkmadı : Sovyet 
Hükümet i , bize, bugün huzurunuzda beni söz a lmaya sevkeden. 30 Ka
s ım tarihli ikinci bir nota verdi. 

Bu notada, birincisine nazaran, her hangi bir yenil ik yoktur : Atlan
tik Pakt ının tecavüzi olduğu; topraklarımızda başkalarına Sovye t Rusya 
a leyhinde kullanılmak üzere tecavüzi üsler verdiğimiz ve daha da v e r m e k 
üzere bulunduğumuz iddiaları- birinci yazıdaki kelimelerin hemen he
m e n aynen kullanılması suretiyle tekrarlanarak, izahatımızın tatmin edi
ci bu lunmadığı beyan edi lmekte ve Hükümet imiz in Atlant ik Grupunun 
Sovye t Rusya 'ya müteveccih tecavüzi emel ler ine hizmete memleket i sü
rüklemesinin Türk-Sovyet münasebat ına ağır bir zarar ika edeceği ve bu 
s iyaset imizden doğacak avakıbın, mesuliyet inin t amamen Türkiye Hükü
met ine raci olacağı bildirilmektedir. 
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Böyle bir notaya cevap vermemiz bizim ancak, evvelki cevabımızı ay
nen tekrar lamamızla m ü m k ü n olabilirdi. Faidesi olacağına kaani bulun-
saydık, bunu memnuniyet le yapardık. Çünkü kendilerine karşı her han
gi bir kötü niyet beslemediğimiz, münasebet ler imizin dostane olmasını 
t emenni ett iğimiz ve bu arzumuzun bariz nişanelerini evvelce ahdî saha
da ibraz eylemiş o lduğumuz bu komşumuzla aramızda her hangi bir su-
i tefehhüm bulunmamasını arzu ederiz. Fakat biraz evvel arzet t iğim gibi . 
bize yapı lan isnatlar, bu isnatların mesnetsiz o lduğu hususunda teminat 
a lmaya yani hakikatm meydana çıkmasına matuf değildir. Eğer maksa t 
bu olsaydı, hattâ ilk Sovyet notasma bile lüzum kalmazdı . Zira hakikat 
meydandadır ; maksat sadece üzer imizde baskı yapmaktır . 

Bu şartlar altında aynı sözleri ihtiva eden yazıların Ankara ile M o s k o 
va a rasmda teatisine devamın müspet bir netice vermiyeceği aşikârdır. 

Muhte rem milletvekilleri, 

Kendi haklarmm, istiklâlinin ve toprak bütünlüğünün müdafaas ına 
azmetmiş , başkalarının haklarına, istiklâline ve toprak bütünlüğüne ti
tizlikle riayeti şiar edinmiş ve "Yurtta sulh, Cihanda sulh" düsturunu ta
m a m e n benimsemiş bir millet olarak, bu isnatlar ve haksız i thamlar kar
şısında vicdanımız t amamen müsterihtir. S ı r f tedafüi olan Atlant ik Pak
tının kurulmasından ve bizim ona il t ihakımızdan, ancak tecavüz emel le
ri besl iyenler hoşnutsuzluk duyabilirler. İyi niyet sahibi her hangi bir 
müşahid in bizim, topraklarımızda asla başkalarma üs v e r m e k düşünce
sinden olmadığımızı ve kendi üslerimizi ancak bir tecavüz vukuu takdi
rinde müttefiklerimizle gereken iş birliği çerçevesi dâhil inde kullanacağı
mızı tesl im e tmemesine imkân göremiyoruz. {Bravo sesleri) 

Bu apaçık durum muvacehesinde ve arzett iğim sebeplere binaen, ba
his mevzuu Sovyet notasma cevap olarak huzurunuzda, bütün hüsnü 
niyet sahibi olanlara hitabeden bu beyanatı yapmakla iktifayı muvafık 
gö rdüğümüzü arzederim. [Bravo sesleri sürekli alkışlar). 

B A Ş K A N — Gündeme devam ediyoruz. 

B ) DIŞİŞLERİ B A K A N I F U A D K Ö P R Ü L Ü ' N Ü N H Ü K Ü M E T İ N 

T A K İ B E T T İ Ğ İ DIŞ POLİTİKA H A K K I N D A K İ D E M E C İ (**) 

B A Ş K A N — Dış politika hakkında izahat ve rmek üzere söz. Dışişleri 
Bakanmmdı r . 

DIŞİŞLERİ B A K A N I F U A D K Ö P R Ü L Ü (İstanbul) — Muh te r em Millet
vekilleri , 

(**) Tutanak Dergisi : C. 11. s. 226-238. Tarih : 19.12.1951 
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Bir leşmiş Milletler U m u m î Heyetinin altıncı içtima devresi münasebe
tiyle geçenlerde Paris'e yapt ığ ım seyahate mütaall ik malûmat ı ve rmek ve 
fırsat düşmüş iken bellibaşlı milletlerarası meseleler karşısında dış siya
set imizi izah etmek ist iyorum. Dış siyasetimize dair u m u m î malûmat ar-
zederken, bunu, her memleket i ayrı ayrı ele alarak değil , ancak bugünün 
ufak veya büyük meselelerinin aydınlanmasının icabettirdiği nispette 
isimler zikri suretiyle yapacağım. 

Paris'e, umumî heyet mesaisi bit inceye kadar ka lmak üzere gi tme
mişt im. Gündemi bermuta t yüklü olan ve halen işini ancak yar ı lamış bu
lunan u m u m î heyetin senelik alelade toplantıları; ekseriya en aşağı üç ay 
kadar sürer. Maksadnn. alelusul umumî mahiyet te beyanata hasredilen 
başlangıç celselerinden birinde, toplantılara iştirak eden diğer Dışişleri 
Bakanlar ı gibi, Hükümet imiz in umumî siyaseti ve Birleşmiş Millet lerin 
ele a lacağı veya ele alması faydalı olabilecek meseleler hakkında bir pren
sip beyanat ı yapmak ve oradaki meslektaşlar ım ve diğer yabanc ı ricalle 
şahsan temasta bulunmak idi. 

U m u m î Heyette yapt ığ ım beyanat matbuat ta intişar ettiği cihetle, bu
rada, sadece, Amerika . Fransa ve İngiltere'nin, sulhu korumak yolunda 
yeni bir hamle yapmak ve bu suretle iyi niyet sahibi olanlarla iyi niyet sa
hibi olmıyanlar ı yekdiğer inden tefrik imkânını bir kere daha cihan efkâ
rı umumiyes ine temin edebi lmek maksadiyle yaptıkları si lâhların kontro-
luna ve tahdidine mütaall ik teklifi Hükümet imiz namına desteklediğimi 
ve Bir leşmiş Milletlere bağlılığımızı teyit eylediğimi hatır latmakla iktifa 
edeceğ im. 

Birleşmiş Milletlerin, bu seferki U m u m î Heyet toplantısı sonunda, 
dünyanın içerisinde bocaladığı müşküller i halledebileceğini , ve beşeriye
tin mâruz bulunduğu büyük tehlikeyi bertaraf e tmek çaresini bulabile
ceğini ümit eylemek biraz safdillik olur. Bununla beraber ümitsizl iğe ka
pı lmak ve Birleşmiş Milletleri faydasız bir teşekkül telâkki e tmek fikrine 
sapmak da tamamen hatalı ve tehlikelidir. En müşkül meseleler in altmış 
milletin temsilcileri tarafından münakaşa edi lmesi suretiyle bir yandan 
yen i tekliflerin ve tecrübelerin yapılması , diğer yandan cihan efkârı umu-
miyes inin tenevvür etmesi için yegâne fırsat ve imkânı bahşeden, önüne 
çıkarı lan bütün manialara rağmen mütaarrıza karşı koymak hususunda 
(Kore) de bir Birleşmiş Milletler cephesinin kurulması suretiyle Birleşmiş 
Milletler zihniyetinin fiiliyat sahasına intikakni temin eden böyle bir te
şekküle sadık kalmak ve onun müessirl iğinin ar tmasına çal ışmak, her 
sulhsever devlet için -hattâ her şeyden evvel kendi menfaat i bak ımmdan-
bir vazifedir. Bundan dolayıdır ki, biz, Bir leşmiş Milletler Müesseses ine 
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sadık kalmakta, onun kuvvet lenmesine tam iman ve samimiyet le , sabır
la çal ışmakta devam ediyoruz ve edeceğiz. 

Paris toplantısı vesilesiyle, orada kendileriyle görüşmek fırsatma nail 
o lduğum, başta Mösyö Schumann, Mister Acheson ve Mister Eden o lmak 
üzere dost veya müttefik devletler Dışişleri bakan la rmm veya diplomat
larının da aynı düşüncede olduklarmı gördüm. 

Bilhassa Amer ikan , ingiliz ve Fransız refiklerimle yapt ığ ım temaslar
dan bize karşı sağlam bir itimat beslendiği, bizim de onlara it imatta hak
lı o lduğumuz ve kendi hükümetler iyle ileride yapacağımız temas v e mü
zakerelerin, teferruatı ne olursa olsun, bunların daimî sıkı iş birliği yap 
m a k gerektiği kanaatinin çerçevesi dâhilinde cereyan edeceği in t ibamı 
sarahatle aldım. 

Atlant ik Paktma iltihakımızla, bu iş birliği h e m müşterek emniyet in 
hem de münferit emniyet in kuvvet lenmesi uğrunda ahdî bir şekilde te
celli edecektir. 

Ma lûmunuz olduğu veçhile Atlantik Paktı Konseyinin geçen Ek imde 
vukubulan Ottova toplantısında âza devletler temsilcileri müttefikan, bi
z im ve Yunanistan ' ın Pakta iltihaka davet edi lmemiz hususunda karar 
aldılar. Bu kararın tatbik sahasına intikali için bâzı formalitelerin yapı l 
ması gerekiyordu. Bunlardan birincisi Paktın 6 nci maddesinin, bizim ve 
Yunanis tan 'm ülkelerimizin t amamı ile Pakta âza o lmamız ı derpiş eden 
şekilde, değişt ir i lmesi idi ki, bu, evvelki ay, Londra 'da bi lcümle Pakt âza
sı devlet ler temsilcileri tarafından imzalanan bir protokolün tanzimi su
retiyle yapılmıştır . İkinci formalite de Pakt âzası devletlerin kendi anaya
sa usullerine göre bu protokolü kabul edip Pakta iltüıaka davet o lunma
mızı tasvip eylemesi ve tasvip keyfiyetini gereğine tevessül o lunmak üze
re, Amer ika Hükümet ine resmen tebliğ eylemeleridir ki Norveç ve Dani
marka tasdik muameleler ini ikmal etmişler, İngiltere ise ahiren hem tas
dik v e hem de Amer ika Hükümet ine tebliğ muameles in i yapmıştır . 

Pakta i l t ihakamızı temin hususunda en şayanı şükran şekilde faali
yet sarfetmiş olan Birleşik Amerika 'nın bu formaliteleri henüz y a p m a m ı ş 
olması , anayasası gereğince karar a lmaya yetkili bulunan teşriî meclis le
rinin henüz tatil devresinde bulunmasından ileri gelmektedir . Diğer âza 
devletlerin gereken muameleyi ikmalde gecikmiyecekler ini kuvvet le tah
min edebi lecek durumdayım. Pakta, diğer âza devlet lere nispetle eşit 
şartlar altında gi rmiyeceğimiz yolunda bir aralık ortaya çıkan veya çıka
rılan dedikodular veya endişeler, vakaların vuzuhu karş ısmda çok şükür 
bertaraf o lmuş bulunuyor. Şimdi karşımızda, Pakta girdiğimiz zaman 
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Türkiye 'nin Pakt içindeki askerî tertibat bakımından nasıl bir yer alaca
ğı meseles i kalmıştır. Henüz muallakta bulunan bu mesele hakkında, 
müsaadeniz le şimdilik yalnız şunu söylemekle iktifa edeceğ im : Her ba
k ımdan millî menfaatlerimiz, Atlant ik Paktı teşkilâtının müşterek menfa
atleri ve coğrafi ve askerî icabetiyle t amamen muvafık bulunduğu cihet
le, mant ıkan memnuniyet verici bir net iceye varüması pek tabiîdir. Hü
kümet imiz bu meseleyi her noktaî nazardan esaslı bir tetkika tâbi tuta
rak sarih ve katî neticelere varmış ve bunları a lâkadar devlet lere zama
nında bildirmiştir. 

Henüz Pakt âzası o lmadığımız için Yunanistan ' la birlikte s ırf müşa
hitle (ki bu vazifeyi R o m a Büyükelç imiz ifa eylemişt i r ) u m u m î celselerine 
katı ldığımız Atlantik Paktı R o m a toplantısında, bu hususta hiçbir karar 
al ınmamıştır . Geçen Ekimde General Bradley, Field Mareşa l S l im ve Ge
neral Lechere 'nin iştirakiyle Ankara 'da yapı lan ihzari fikir müdaveleler i 
s ırasında kararlaştırıldığı veçhile , Vaşington'daki Atlant ik Paktı Asker î 
Komites iy le , daha ş imdiden hazırlık temasları y a p m a k üzere ahiren Ge
ne lkurmay Başkanlığı Haber A l m a Başkanı Amira l Aziz Ulusan bir yar
d ımcı ile birlikte Vaşington'a gönderilmiştir . Bu temaslar, kâfi derecede 
süratle inkişaf eder ve kuvvetle tahmin ett iğimiz gibi, At lant ik Pak tma il
t ihakımız hakkındaki hukuki formaliteler de ozamana kadar tamamla
nırsa, önümüzdek i Şubat aymda bizim de işt irakimizle Lizbon 'da vuku
bulacak olan Atlantik Paktı Konseyi toplantısında bu mesele de ele alına
bilecektir. Her halü kârda bizim muvafakat imiz lâhik o lmadan bize dair 
her hangi bir karar ittihazı bahis mevzuu olamıyacağını bir defa daha 
tekrara lüzum yoktur sanır ım. 

Müş te rek emniyet mevzuunu terketmezden evvel, müsaade buyurur
sanız, Orta Doğu Komutanl ığı meselesi hakkmda da izahat a rzedeyim : 

Bu mesele , tâbir caizse, iki fasileye ayrüabilecek birtarım tefsirlere 
m e y d a n vermiştir . Bi l inci fasileyi Moskova Hükümet in in ortaya a tmak 
istediği dedikodular teşkil eylemektedir : Ma lûmunuz bulunduğu veçhi le 
Sovye t Rusya Hariciyesi biz im Moskova Büyükelç imize o lduğu gibi A m e 
rika, İngiltere ve Fransa'nın -yani Orta Doğu Komutanl ığ ı fikrini ortaya 
atan dört devletin sefirlerine- geçenlerde birer nota tevdi ederek Orta Do
ğu Komutanl ığ ı kurulması fikrinin- t ıpkı Atlant ik Paktı gibi- Rusya 'ya 
karşı tecavüzi maksatlar ist ihdaf ettiğini, aynı zamanda böyle bir K o m u 
tanlığı ku rmak is üyelilerin Orta Doğu memleket ler inin istiklâlini ellerin
den a lmak ve onları zorla Rusya 'ya karşı birer tecavüz üssü haline getir
m e k emel ini güttüklerini iddia etti. (Bu notaların tevdi inden az evvel , 
Moskova 'n ın Orta Doğu devletlerine de birer nota tevdi ederek bu komu-
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tanlığa kat ı lmamaları lüzumunu âdeta onlara ihtar eylediği de hatırlar
dır.) Bize tevdi edüen notanın cevabı Sovyet Rusya Hariciyesine ver i lmek 
üzeredir. Cevabımızm metni tevdü mütaakıp neşrolunacaktır . Huzuru
nuzda meselenin bu cephesi üzerinde fazla durmıyacağım. Çünkü bizim 
k imseye karşı tecavüzi emeller beslemediğimizi , k imsenin istiklâline ha
lel ge t i rmek arzusunda olmadığımızı izaha kalkışmak, bedahetler le kıy
metli vaktinizi kaybett i rmekten başka bir şey olmaz. 

İkinci nevi tefsirler fasilesi üzerinde biraz durmak is t iyorum : 

S ı r f tedafüi maksatlara matuf bulunduğu bedihi bulunan bu Orta 
Doğu Komutanl ığının mahiyeti ne olacaktır? Hangi devletleri ihtiva ede
cektir? Buna katılacak devletler için ne gibi vecibeleri t a zammun edecek
tir? Atlant ik Paktı ile ilgisi var mıdır? Yalnız memleke t imizde değil , mil
letlerarası matbuat ta da yer aldığı görülen bu suallere huzurunuzda ce
vap vermenin faideden hâli olmıyacağını sanıyorum. 

Maksat , maddî ve mânevi ehemmiyet ine rağmen dışarıdan gelecek bir 
taarruza karşı maalesef açık bulunan Orta Doğunun, böyle bir tecavüze 
karşı müdafaası için plânlar yapı lması , Orta Doğu devletlerinin böyle bir 
müdafaa için askerî bakımdan ihtiyaçlarmın tesbit ve imkân nispet inde 
temin olunmasıdır . 

Komutanl ığa iştiraki arzu edilen devletler, bittabi, bütün Orta Doğu 
devletleri ve bu bölgenin müdafaası ile ilgili diğer devletlerdir. Bunlar, ar
zu ettikleri takdirde ve gayet tabiî olarak, icabmda, teferruatmı taraflar
la müzakere ve münakaşa ettikten sonra eşit durumda olarak komutan
lığa gireceklerdir. 

Gerek askerî tertibat gerek komutanlık emrine veri lecek kuvvetler 
hususunda, kendi lerme taallûk edecek bakımlardan, arzu ve muvafakat
leri lâilik o lmadan ne taahhütler ne de tatbikat sahasmda her hangi bir 
şey yapı lması bahis mevzuu değildir. 

Orta Doğu Komutanl ığı fikrini ortaya atan dört devlet a rasmda da he
nüz her hangi bir taahhüt al ınmış, her hangi bir plân tesbit edi lmiş de
ğildir. Bunlar zamanla ve hâdiselerin inkişaflarına göre inceden inceye 
düşünülerek yapüacak. hukukî ve siyasî temellere istinat ettirilecek şey
lerdir. 

Ş imdiye kadar tesbit edilen noktalar, o da icabında, iştirake karar ve 
receklerle müzakere edi lmek üzere, evvelâ Mısır 'a tevdi edi len muht ı ra ile 
bilâhara 10 Kas ım 1951'de, diğer Arap devletleri ile İsrail'e verilen muh-
tıralardaki geniş çerçevelerden ibarettir. Bu metinler neşredildiği cihetle 
muhtevalar ını burada tekrar lamıyacağım. Yalnız şu ciheti tebarüz ettir -
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m e k is terim ki, mezkûr metinlerden anlaşılacağı gibi ortada kimseye ( im-
pose) edi lmek istenen, şartları lâyetegayyer bir şey yoktur. Maksat , her 
üyenin hem kendi menfaatleri , hem de Orta Doğunun menfaat i için ka
t ı lmasına hâdisatın lüzum gösterdiği bir tedafüi iş birliği tertibini, her 
üyenin hükümranl ığmı . toprak bütünlüğünü ve istiklâlini asla haleldar 
e tmiyen bir şekilde korumaktır . 

Bu mesele hakkında evvelâ Mısır Hükümet ine tevdi edilen taslak bâ
zı teferruatı ihtiva ediyordu; çünkü bu taslağın muayyen bir siyasî duru
m u da yo luna sokacağı ümit edil iyordu : Filhakika, o zaman, İngil tere ile 
Mısır a rasmdaki 1936 Muahedenames in i feshe hazırlandığını ilân eden 
Mısır 'a, İngiltere ile olan ve iki taraflı olarak bir türlü hal ledi lemiyen ih
tilâfını çok taraflı bir anlaşma çerçevesi içinde hal ledebi lmesi imkânın ı 
bu Orta Doğu Komutanl ığ ı projesi verecekti . Mısır ' la İngiltere 'nin arasın
da mevcut o lup ancak 1 956'da müddet i bitecek mezkûr M u a h e d e n a m e 
mucib ince Süveyş Kanal ında bulunan İngiliz askerî tesisat ve kuvvetleri
nin yer ine Orta Doğu Komutanl ığı projesinde olduğu şekilde -Mısır ' ın as
kerî potansiyeli kuvvetlendikçe miktarının azalması mukarrer - bir orta 
Doğu Komutan l ığmm ikâmesi ve bu Komutanl ığa Mısır ' ın da kurucu âza 
olarak t amamen eşit haklar ve vecibelerle iştirak eylemesi , başta Mısır ' ın 
kendisi o lmak üzere bütün Orta Doğu devletlerinin hayati menfaat ler ine 
ve dolayısiyle cihan sulh ve emniyet inin vikayesi gayesine t amamen uy
gun olarak İngiltere-Mısır ihtilâfının halline sağlam bir yo l açabilecekti . 

Maalesef, malûmunuz olan şekilde Mısır Hükümet i müzakereye ya
naşmak şöyle dursun her hangi bir m ü t e m m i m izahat i s temeye bile lü
z u m gö rmeden derhal ret cevabı verdi . 

Mısır ' ın bu fevrî hareketi yaparken, çok dostane ve samimî bir mahi
yet te olan hattı hareketimizi de yanlış tefsir ettiğini teessüfle kaydetmek 
isterim. Son zamanlarda bu memleket te gayr imesul bâzı unsur larm bize 
karşı gösterdikleri çirkin taşkınlıklar memleket imizde haklı bir teessür ve 
infial uyandırdı . Bu taşkınlıklara karşı Mısır Hükümet in in hassasiyet 
göstermiş olmasını beklerdik. Bu nahoş vaziyetin bir an evvel nihayet 
bu lmas ı ümidini izhar ettikten sonra Orta Doğu Komutanl ığ ı mevzuuna 
avdet edeyim. 

Mısır 'dan sonra diğer Arap devletleri ve İsrail nezdinde, y ine dört dev
let tarafından yapı ldığmı biraz evvel arzet t iğim teşebbüs, Orta Doğu Ko
m u t a n l ı ğ m m mahiyeti hakkında kendilerine resmen malûmat ver ip dü
şünceler ini öğrenmek, her devletin kendi menfaati ve Orta Doğu 'nun se
lâmeti için düşünülen ve hâdisa tm düşünülmesini zaruri kıldığı bu ter
tibin -yukarda da tekrarladığım gibi- serbestçe müzakere v e münakaşa 
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yol iyle kabul edilecek ve alâkadarların hükümranlıklar ına ve istikballeri
ne halel get i rmek değil bilâkis bunu korumak gayesine ma tu f bulundu
ğunu resmen tebarüz et t irmek maksadma matuftur. 

Orta D o ğ u n u n emniyet i bizim Cenup cenahımızın emniyet i demektir . 
Bi lmukabele bizim emniyet imiz Orta D o ğ u n u n emniyet ini çok büyük 
nispette sağlamaktadır. Bundan dolayıdır ki, menfaatlerimiz müşterek 
bulunan Orta Doğu devletleriyle günün birinde Orta Doğu Komutanl ığ ı 
meselesini görüşebilecek durumlar hâsıl olmasını u m u m î menfaatler ba
k ımından da temenni eyleriz. 

Atlant ik Paktına g i rmek üzere bu lunduğumuz şu sıralarda, bizim, 
coğrafî du rumumuz itibariyle, Orta Doğu Komutanl ığ ı meselesi ile At lan
tik Paktına g i rmemiz ve tedafüi teşkilatta alacağımız mevki meselesi ara
sında her hangi bir rabıta mevcut bulunduğunu düşünenler oldu. Hal
buki bu iki mesele , yekdiğer inden t amamen ayrıdır. Bir tarafta ahdî esas
lara is t inaden teşekkül etmiş bir tedafüi tertip vardır : Atlant ik Paktı . Di
ğer taraftan ise, sadece üzerinde işlenilecek henüz ahdî temelleri kurul
mamış bir fikir bir tasavvur vardır : Orta Doğu Komutanl ığ ı . Bunlar ın 
yekdiğer iyle irt ibatlandırılması bittabi her şeyden evvel mant ıkan m ü m 
kün değildir. Atlantik Paktına gi rmemizin Orta Doğu Komutanl ığ ın ın ta
hakkuk etmesiyle hiçbir alâkası yoktur. Biz im için evvelâ Atlant ik Paktı
na girersek onun çerçevesi içinde diğer âza devletler gibi, aynı hak v e v e 
cibelerle yer alacağız: ondan sonra da aynı Pakt üyesi o lup da Or ta-Do-
ğu Komutanl ığ ın ın kurulması lüzumunda mutabık bulunan Birleşik 
Amer ika , İngiltere ve Fransa ile birlikte, bu komutanl ık işi ile ayrıca meş
gul olacağız. 

Sayın arkadaşlar, müsaade buyurursanız ş imdi dış s iyaset imizin iki 
taraflı münasebet lere mütaall ik kısmına geçeyim. Orta-Doğu 'dan bahis 
açmış iken evvelâ oraya mütaall ik bâzı malûmat arzedeyim. Bil iyorsu
nuz, Suriye 'de Hükümet değişikliği oldu, Devlet Reisi çekildi . Biz bunu 
dahilî bir mesele telâkki ederek yeni iktidarla normal münasebe t kur
makta gecikmedik. Geçenlerde Ankara 'daki Maslahatgüzar lar iyle siya
setlerinde hiç değişiklik olmayacağı teminatını bize gönderen yen i ikti
darla dostane münasebet ler kurmayı samimiyet le arzu e tmekteyiz . Ken
disine karşı en iyi hisler beslediğimiz ve istikrar içinde mesut ve müref
feh olmasını candan temenni eylediğimiz bu komşumuzla , her zaman 
söylediğ im gibi menfaat birliği ve birçok mânevi bağlarla bağlı bulundu
ğ u m u z uzak, y a k m diğer bütün Arap devletleriyle olduğu gibi, sıkı dos
tane münasebet ler idamesine da ima çalışacağız. 
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Kendis ine karşı çok halisane ve dostane hisler beslediğimiz komşu
m u z İran'ın İngiltere ile olan ihtilâfının halen hal ledi lememiş o lmasmı 
büyük üzüntü ile müşahede ediyoruz. Bu ihtilâf ortaya çıktığı zaman, 
mese lede tarafsız kalarak her iki tarafa da dostane tavsiyelerde bulun
duk. Mesele İngiliz Petrol Müstahdeminin İran'dan çıkarı lması kararının 
it t ihazı münasebet iyle . Birleşmiş Milletler Güvenl ik Konseyine gelince ile
ride uz laşma temaslarını imkânsız hale sokabi lecek bir du rum hâsıl ol
mamas ı için, karar i t t i razmda acele edi lmesini temin z ımnında uğraştık. 
Bu gayret ler imiz büsbütün semeresiz ka lmamakla beraber, maalesef ta
raflar arasında bir anlaşmaya henüz varı lamamıştır . Bu ihtilâfm yakın 
zamanda hallini bütün kalbimizle temenni ediyoruz. 

Komşular ımızla münasebet ler imizi gözden geçirirken Sovye t Rusya 
ile münasebet ler imiz üzerinde fazla durmıyacağım. Zira geçen gün y ine 
bu kürsüden sizlere (30 Kasım'da Sovyet Hariciyesinin, At lant ik Misakı-
na g i rmek üzere bulunmamız münasebet iyle evvelce tevdi ett iğimiz ceva
bî notaya mukabeles ine dair yapt ığ ım tahlilden bu k o m ş u m u z u n şu sı
ralarda bize karşı sinir harbine kuvvet verdiğini müşahede buyurmuşsu-
nuzdur. Geçenlerde bir Amer ikan dergisinde bize dair ç ıkan bir makale
de "Türkiye asırlardan beri sinir harbine mâruzdur" deniyordu. Hakika
ten, millet olarak, sinirlerimizin çok kuvvetli o lduğunu belirten bu müşa
hede çok doğrudur. Geçen gün de arzett iğim gibi her türlü kötü niyetten 
âri, fakat kararlı ve dürüst siyasetimizin verdiği v icdan rahatlığı, anane
vi sinir kuvvetimizi bir kat daha arttırmaktadır. 

Bize karşı yine ayın siyaseti gü tmek istiyen komşumuz Bulgaristan 'a 
gel ince bu Hükümet bize karşı kötü niyetlerinin son günlerde yen i bir 
numunes in i vermiştir. Bulgaristan 'dan tehcir edi len soydaşlar ımız arası
na sahte vizelerle karışan çingenelerin gelmeler ine mâni o lmamas ı v e ta
m a m e n yolsuz v e usulsüz olarak memleket imize gelen bu kimseler in ge
ri a l m m a s m a rıza gös termemesi yüzünden, uzun müddet t ahammül gös
terdikten ve teşebbüslerde bulunduktan sonra, bu gayret ler imizin ve 
sabr ımızın semeresiz kaldığını görünce, bu yolsuz gelişlerin arkasını al
mak v e gelenlerin iadesini temin e tmek için Bulgaristan' la olan hududu
m u z u kapatmak mecburiyet inde kalmıştık. Bulgar Hükümet i bunu bit
tabi tarafımızdan suiniyet gösteri lmesi ve anlaşmalara riayet ed i lmemesi 
gibi vahi sebeplerle tefsire çalışmış, bizi keyfi olarak artık göçmen kabul 
e tmemekle i tham ederek bu şartlar dairesinde göçü t a m a m e n durdurma
ya karar verdiğini bir tebliğ neşri suretiyle ilân etmişti . Hatır larda oldu
ğu gibi geçenlerde neşrett iğimiz karşılık tebliğde Bulgar isnadlar ım birer 
birer v e çok kolaylıkla cerh ederken, Bulgar Hükümet in in zaten bir za-
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mandan beri göçü durdurmak için tedbir a lmaya başladığını bi ldiğimizi 
açıklamış ve bir zamandan beri durdurmak istediği göçü katî bir karar
la du rdurmak için, hududu kapatışımızı fırsat bildiğini tebarüz et t irmiş
tik. 

Hududu kapamağa mecbur ka lmamıza rağmen bu kapatma m u a m e 
lesi neticesinde hudutta biriktiğini öğrendiğimiz 1500 göçmeni sefaletten 
kur ta rmak için bunları memleket imize alacağımızı Sofya Hükümet ine 
oradaki Maslahatgüzarımız vasıtasiyle bildirmiştik. Buna cevaben Bulgar 
Haric iye Nazırının Maslahatgüzar ımıza 10 Kas ım günü vâki mülakat ında 
söylediği sözler son derecede şayanı dikkattir. Nazır bu 1500 göçmenin 
geriye çekildiklerini ve artık alınan karar mucibince bunların göçetmesi-
ne müsaade o lunmıyacağmı beyan ettikten sonra bu Türk asl ından kim
selerin ş imdiye kadar Türkiye 'ye sevk etmelerinin hata teşkil ettiğini an
ladıklarını, zira bunların gitmesiyle memleket in iktisadiyatını ciddî suret
te sarsıldığını açıkça ilâve etmiştir. Geçen günkü Bulgar tebliğinde göç
m e n durdurulmasını güya izah için bize karşı savrulan i thamlarla Nazı
rın bu ifadeleri karşılaştırılınca, evvelce Bulgar Hükümet in in bu soydaş
larımızın serbestçe göç e tmek istiyen kimseler o lduğuna dair ileri sür
dükleri iddialarla, Nazır ın kullandığı "sevk e tmek tâbiri yan yana getiri
lince, meydana çıkan ibretamiz hakikatları takdirlerine arzeder im. Bu 
son hâdiselere dair Bulgar Hükümet iy le geçenlerde teati edi len notlarla 
bahset t iğim tebliğimizin birer örneğini Birleşmiş Milletler Genel Sekrete
rine Bir leşmiş Milletler üyelerine dağı tması ricasiyle gönderdik. Bulgar 
Hariciye Nazırının arzett iğim ifadelerini de zeylen aksett ireceğiz. 

Buraya kadar, ikili dış münasebet ler imize dair yap t ığ ım mâruza tm 
hepsi değilse bile kısmı âzami müessi f veya şayanı memnuniye t o lmıyan 
hâdiselere mütaallik bulundu. Çok şükür ki, hüsnüniyet imizin ve bütün 
devlet lere karşı takibe çalıştığımız dostluk siyasetinin güzel semereler 
verdiği haller de vardır. 

Garb demokrasi ler iyle münasebetlerimiz, h e m müşte reken âzası bu
lunduğumuz Avrupa Tediye Birliği, Avrupa Konseyi gibi çok taraflı teşek
küller içinde, hem de karşılıklı olarak, en güzel, en ahenkl i ve çok iyi bir 
anlayış havası içinde daima inkişaf etmektedir. Avrupa camiası içinde 
hem iktisadî, hem siyasî, hem de askerî bakımdan kendisini bekliyen bi
rinci derecede mühim yeri. demokrat ik ve sulhsever bir devlet olarak, bir 
an evvel a l m m a s m ı temenni ettiğimiz ve lüzumlu gördüğümüz Batı Al 
manya Federal Cumhuriyet i ile hukukan harb haline nihayet verdiğimiz
den v e karşüıklı olarak siyasî temsilcil iklerimizi Büyük Elçilik mertebesi
ne yüksel t ip derhal Bonn'daki temsilcimizi Büyükelç i yapt ıktan sonra. 
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münasebet ler imizdeki inkişaf bilhassa ticarî bak ımdan süra t lenmek y o 
luna gi rmiş bulunmaktadır . 

Bundan birkaç sene evvel Lizbon'daki Elçil iğimiz kapatıl ıp Paris Bü
yükelç imiz Lizbon nezdinde de akredite o lunmuştu . Yani bu dost devlet
le siyasî münasebet ler imiz onun ülkesinde ikamet e tmiyen bir siyasî 
temsilcimiz delaletiyle idame edi lmekte idi. Bu tedbirlere her hangi bir si
yas î sebeple değil bütçemizde iktisat yapı lmas ı kaygısı ile tevessül edildi
ği malûmdur . Atlantik Paktı için de kendisiyle müttefik de o lmak üzere 
bu lunduğumuz bu mühim ve dost devlet nezdine pek y a k m d a ayrıca bir 
elçi gönde rmek suretiyle oradaki elçiliğimizi yeniden ihya edeceğiz . 

Müttefikimiz İngiltere ve Fransa ile olan münasebet ler imizdeki sıklığı 
ve anlayışkğı ayrıca kayde tmek isterim. Bu iki devletle ve Birleşik Amer i 
ka ile, hepimizi alâkalandıran dış siyaset meseleler inde görüş birliğine 
v a r m a k suretiyle hemahenk şekilde hareket e tmek için da ima karşılıklı 
sıkı temaslarda ve samimî istişarelerde bu lunmayı hemen h e m e n bir 
anane haline get i rmek üzereyiz. Bunu yaparken kendi menfaat ler imizle 
başka la rmm menfaatlerini ve cihan sulh ve istikrarının korunması ica-
ba tmı en muns i f ve mâkul şekilde telif e tmeyi hepimizin ayrı ayrı şiar 
edinmiş olarak hareket e tmek noktasmdan da ima bir leşebildiğimizi 
memmuniye t l e müşahede ediyoruz. 

Birleşik Amer ika ile olan dos t luğumuzun ve yapt ığımız iş birliğinin 
tam bir anlayış ve ahenk havası içinde her gün daha inkişaf ettiğini bil
hassa tebarüz ett irmek isterim. Bu muazzam demokras in in c ihan siya
setine faal surette katılmış olması hür dünyanın emperyal is t ve h o d g â m 
kuvvet lere kurban olmasını ön lemek ve ka lkmmasmı temin e tmek bakı
mından Yi rminc i Asrın ortalarının en m ü h i m hâdisesini teşkil eylediğine 
hiç şüphe yoktur. 

Fırsat düşmüşken bu büyük dostumuzla aramızdaki itimatkâr müna
sebetlerin, bizim için çok kıymetli ve faydalı bir maddî tezahürünü teşkil 
eden, bize yapılan Amerikan yardımı hakkında malûmat arzedeylm : 

1951 Bütçesinm müzakeresi sırasında, 1950-1951 malî yık için sade
ce 17, 5 milyon dolarlık direkt yardım sağlanmıştı. Bu miktar daha sonra 
a lman 27, 5 milyon dolarlık munzam direkt yardımla 45 milyon dolara 
yükselmiştir. 25 milyon dolarlık başlangıç kredisinin istimali her ne kadar 
bütçe müzakerelerine takaddüm eden devrede kararlaştırılmış ise de fiilen 
kullanılması ve realizasyonu bütçenin kabulünden sonraki devreye isabet 
etmiştir. Bu vaziyete göre bütçe müzakeresinden sonra 1950/1951 devre
si için 27, 5 milyon dolarlık direkt yardım ve 25 milyon dolarlık pozisyon 
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inisiyal realize edilerek ceman 52, 5 milyon dolarlık yardım sağlanmış ve 
1951-1952 devresi içinde 45 milyon dolarlık yardım alınmamıştır. Bu 45 
milyon doların 70 milyona iblâğı mukarrerdir. 

Gene 1951 Bütçesinin kabulünden sonra 1950-1951 yıl ı için 150 ve 
1951-1952 devresi için 240 milyon ki ceman 390 milyon dolarlık askerî 
ya rd ım sağlanmıştır. 

Bu suretle Amerika 'dan alınan askerî ve iktisadî ya rd ım yekûnu (büt
çenin kabulünden sonra) 487, 5 milyon dolara baliğ olmuştur. Bu yekû
na 1951-1952 devresinin mütaakıp kısmı için ver i lmesi mukarrer 25 mil
y o n dolar dâhil değildir. 

Amer ikan iktisadî yardımının diğer bir şekli olan karşılık paralar hesa
bına gelince 1951 Bütçesmin kabulüne mukaddem devrede ancak 82, 5 
mi lyon Türk lirası serbest bırakılmıştı. Mezkûr bütçenin kabulünden 
sonraki devrede ise bıı hesaptan, 296 milyon Türk lirahk kısmının 1951 
Bütçe yılı sonuna kadar ve 100 milyon Türk lirahk kısmının da 1952 
Bütçe yı l ı içinde serbest bırakılması hususunda E C A ile mutabakata va
rılmış v e bu paralarm peyderpey serbest bırakılması cihetine gidilmiştir. 

Bu münasebet le şunu da belir tmeliyim ki Türkiye 1951 takvim yüın-
da geçen seneki bütçe müzakerelerinden s o m a 72 500 000 dolar iktisadî ve 
240 milyon dolar askeri olmak üzere ceman 312 500 000 dolarlık bir A m e 
rikan yardımı görmüştür. Bunun Türk lirası olarak ifadesi 880 000 000 tut
maktadır. Bunun yanında da karşılık paralardan bütçede yer alan enves-
t ismanlar ı ve askerî bütçemize yapı lan yardımlar ı nazarı itibara alırsak 
bu y e k û n 296 milyon Türk lirası ilâvesiyle 1 176 000 000 Türk lirasına 
baliğ olmaktadır . 

Bu miktar her halde muhalefet gazetelerinde münakaşa edi lmekte 
olan 500 000 000 Türk liralık meblâğın kat kat üstündedir. 

İtalya ile münasebetlerimiz, hem menfaat birliği hem de siyasî görüş 
birliği bak ımmdan tam bir ahenk ve karşılıklı i t imat havası içinde inki
şaf eylemektedir . Bu mesut inkişafın nişanelerini teşkil eden ahdî bağla
rımıza, geçenlerde, Avrupa Konseyinin tavsiyesine uygun olarak, müte
kabil iyet şartiyle vatandaşlar ımızı karşı taraf ülkesine yapacaklar ı seya
hatler için vize almaktan, mâkul kayıtlar dâhil inde, m u a f tutan, Nota te
atisi yol iyle bu Anlaşmayı ilâve ettik. 

M a l û m u n u z olduğu veçhile diğer bâzı devletlerle birlikte İtalya'nın da 
Bir leşmiş Milletler Teşkilâtına âza olması meselesini Güvenl ik Konsey i 
tekrar ele alıyor. Bu mühim ve sulhsever devletin bu teşkilât d ı şmda da
ha fazla durması lehinde reyimizi tehalükle kul landığımızı arza b i lmem 
hacet var mıdır? 
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Kendis iyle beraber Atlantik Paktına g i rmek üzere bu lunduğumuz ya¬ 
kin dos tumuz Yunanistan ' la aramızdaki iş v e kader birliği bu Pakt için
de daha da müşahhas ve faal bir du rum kespedecektir . 

Yugos lavya ile münasebet ler imiz inkişafa çok müsai t bir hava içinde 
bulunmaktadır . 

K a d i m dos tumuz ve her bakımdan yalnız Akdeniz 'de değil , c ihan si
yase t inde mevki i çok müh im olan İspanya ile münasebet imiz mesu t bir 
inkişaf halindedir. 

Münasebet ler imiz aramızdaki an'anavi sevgiye lâyık bir şeki lde inki
şaf eden Pakistan ve Hindistan' la akdett iğimiz birer Dost luk Muahedena-
mes i ayrıca Hindistan'la imzaladığımız Kültür Anlaşmasly le birlikte yük
sek tasdikınıza arzolu nacaktır. 

Cihan sulhunun korunması için olduğu kadar kendi menfaatleri ve 
tealileri bak ımmdan da müh im bir potentiel z iyamı intaç eden Hindis tan 
ve Pakistan arasındaki anlaşmazlığı üzüntü ile takip ediyoruz. Her iki ta
rafa da s ı r f dostane bir t emenni mahiyet inde o lmak üzere da ima itidal ve 
mütekabi l anlayış tavsiyelerinde bulunagelmekteyiz . Keşmir meseles i ise, 
Güvenl ik Konseyi âzası bulunmamız hasebiyle, tâbir caizse vazifeten de 
alâkalı bulunmaktayız . Mesele henüz maalesef hallolunmamıştır . Biz, bu 
nazik meselelerde taraflara, her şeyden evvel mânası prestij kayguların-
dan tecerrüt etmelerini ve bilhassa tamiri kabil o lmıyacak fevri hareket
lerden efkârı umumiyeler ini a l ıkoymaya çalışmalarını rica ediyoruz. Son 
zamanlarda, bâzı memleket lerde müşahede ett iğimiz bir takım vakıalar, 
tehyiç edilen efkârı umumiyenin , zamanla nasü önüne geçi lmesi çok 
müşkü l bir sel haline geldiğini ispat eylemektedir . 

Her ikisi de çok yakın dos tumuz bulunan Afganistan' la Pakis tan ara
sındaki ihtilaflı durum hakkında da aynı üzüntüyü duymakta ve ayn ı 
dostane yatıştırıcı faaliyete samimiyet le devamdan fariğ o lmamaktayız . 

Kendis ine karşı en dostane hislerle mütehall i bu lunduğumuz Endo
nezya 'ya sırf teknik sebeplerden dolayı geciken sefir göndermekl iğ imiz 
meselesini müspet şekilde ve daha fazla gec ikmeden halledeceğiz. 

Önümüzdek i sene. Birleşmiş Milletlerin, nev'inin güzel bir numunes i 
olarak zikredebileceğim verimli mesaisi neticesi olarak müstaki l bir dev
let haline gelecek olan Libya'yı hür devletler camiasının yen i bir kıymetl i 
unsuru olarak selâm uyacağız, ve kendisiyle münasebata gir işeceklerin 
b a ş m d a olacağız. {Alkışlar). 

Uzak Doğu 'da ve cihan siyasetinde, Japonya'nın, lâyik o lduğu m ü h i m 
mevk i ile mütenasip faal rolü oynamasına imkân verecek olan ve büyük 
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memnuniye t le imzaladığımız Japon Sulh Muahedenâmes i yakında Yük
sek Meclisinizin tasvibine arzolunacaktır. 

Müsaade buyurursanız, söz Uzak Ş a r k a intikâl e tmişken, biraz da 
Kore durumundan bahsedeyim. Orada cereyan eden mütareke müzake
relerinin neticeleri hususunda fazla ümitlere kapümamak gerektiği zan-
n ındayım. Mütarekenin akdine katî surette imkân yoktur d e m e k istemi
yo rum. Eğer Birleşmiş Milletler cephesi , harbe devamın kendileri için git
tikçe daha zararlı olacağını komünist lere ispat edebi lecek şekilde savaşa 
d e v a m ederse, mütarekenin akdine imkân hâsü olabilir. 

Mütarekenin . Şimali ve Cenubi Kore'nin tek bir müstaki l devlet ha
linde bir leşmesine imkân verebileceğini ummak, realist bir düşünce de
ğildir. Bundan başka. Kore meselesini münferit olarak değil , fakat dün
yadak i gergin durumun ışığı altında mütalâa e tmek lâzımdır. Bu itibarla 
mütareke müzakereler inin müspet şekilde net icelenmesini dahi Uzak 
Doğu 'da sükûnun avdetine bir başlangıç olarak telâkki ey lemek de re
alist bir düşünüş olamaz. Bu sükûnun avdeti ancak cihan gerginl iğinin 
izâlesi nispetinde m ü m k ü n olabilecektir. 

Bü tün bu nankör ihtimallere rağmen Birleşmiş Millet lerce, tecavüze 
uğrıyan Cenup Kore'sinin imdadma koşulmuş o lmas ınm dünya sulhunu 
korumak ve tecavüz hareketlerini önlemek hususunda en basiretli bir 
hareket teşkil ettiğini katiyetle söyliyebiliriz. Eğer bu yap ı lmamış olsaydı , 
bugünkü cihan durumu şimdikinden çok daha vahim olurdu. Bir leşmiş 
Milletler zihniyetinin Kore 'de fiilen tecelli eylemiş bulunması , mütecaviz 
kuvvetler i başka yerlerdeki emellerini kuvveden fiile ç ıkarmak hususun
da çok ihtiyatlı o lmaya sevkeylemiştir . 

Muh te rem arkadaşlar. 

Dış s iyasetimizin idaresinde hiçbir zaman ayrümadığımız samimil ik, 
açık sözlülük ve dürüstlük, müetlerarası sahada bütün iyi niyet sahibi 
olanları , bu siyasetimizin "sulh ve emniyet in korunması , milletlerin yek
diğerinin haklarma, istiklâline ve toprak bütünlüğüne riayet etmeleri , 
yüksek medeniyet ve adalet ideallerinin cihanda hâk im olması , bu ideal
lere -yani kısaca Birleşmiş Milletler ideallerine- bağlı o lduklarmı fiilen is
pat edenlerle dostane iş birliği yapüması , kötü niyet sahibi olanlara kar
şı met in ve hazırlıklı bulunulması" prensiplerine dayandığına ve asla 
opor tünizme kaymadan tamamiyle realist düşünüp hareket et t iğimize ik
na etmiş bulunuyor. Bu hakikati huzurunuzda belirt irken, bu siyaseti
mizin, mill î menfaatlerimize ve sulh idealimize o lduğu kadar hür dünya
nın u m u m î menfaatine ve Birleşmiş Milletler idealine en uygun bir siya-
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set o lduğunu da cihan umumî efkârı karşısında bir defa daha tekrarla
maktan kendimi a lamıyorum. [Şiddetli alkışlar) 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) — Usul hakkında söz is t iyorum. 

B A Ş K A N — Buyurun. 

F A İ K A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) — Aziz arkadaşlar, Hükümet in 
g ü n d e m dışında yaptığı açıklamalardan sonra konuşmak için tüzüğü
müz sakittir. Ancak, mâni h ü k ü m de mevcut değildir. Yüksek heyetiniz 
güzel bir par lâmento teamülü ile bu boşluğu doldurabilir. Sayın Dışişle
ri Bakanımız ın izahatından sonra dış politika mevzuunda ve dış politika
nın bâzı m ü h i m olayları üzerinde, müsaade buyurursanız, g rubumuzun 
noktaî nazarını bu vesiyle ile arzedeyim. [Muvafık sesleri) 

D E V L E T B A K A N İ VE B A Ş B A K A N Y A R D I M C I S I S A M E T A Ğ A O Ğ L U 
(Manisa ) — Çok muhte rem arkadaşlar, hakikaten iç tüzüğümüzün sakıt 
o lduğu bir mesele karşısındayız. Hükümet tarafından MecUsi Âl iye dış 
poli t ikaya taallûk eden hususlarda re'sen ma lûmat arzedildikten sonra, 
muhalefet in görüşlerini belir tmeye meydan veren bir teamülü Yüksek 
Meclis iniz bahşettiği takdirde, Hükümet imiz in bu hususta menfi bir nok
taî nazarı olmadığını a rze tmek isterim. 

B A Ş K A N — Mümasil ahvalde müzakere açı lamıyacağı hakkında içtü
zükte içtihat voliyle bâzı hükümler vardır. Fakat muhalefete söz ver ip 
v e r m e m e k hakkında hakikaten içtüzük meskûttur. Bu itibarla mümasi l 
ahvalde muhalefet sözcülerine söz veri lmesi lâzımgelip gelmiyeceği hak
kındaki hususu reyi âlinize arzediyorum. Söz veri lmesini kabul buyuran
lar... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) — Usul hakkmda konuşacağım. 

Muh te r em arkadaşlar: sayın Dışişleri Bakanımız, g ü n d e m dışı olarak 
bâzı dış polit ika meselelerini etraflı şekilde izah ettiler. Muhalefete söz ve 
rilip ver i lmemesi hususunda tüzüğümüz meskût olduğu için Heyet i Âl i -
yeniz in ş imdi aldığı bir karariyle bu noktayı halletmiş bulunuyor. Yalnız 
meskû t olan bir cihet kalıyor, o da bu müzakerenin ne zaman yapı lacağı 
meselesidir . Geçenlerde yine Dışişleri Bakanımız bir mesele dolayısiyle 
pek hakk olarak Yüksek Meclis huzurunda konuşabi lmesi için meseleyi 
etraflı şekilde tetkik e tmek zaruretinde o lduğunu tebarüz ettirmişti . Ş im
diye kadar, memleket imizde dış politika mevzuunda hükümet in tahriki 
ile mecl is te ciddî ve umumî bir müzakereye şahit o lmuş değiliz. Bugün 
aylardan beri cereyan eden hâdiselerle ilgili uzun bir izahat veriliyor. Bu 
met in üzerinde muhalefet olarak, milletvekili olarak esaslı bir tetkik ya-

7484 



İZLENEN DIŞ P O L İ T İ K A L A R 

7485 

pıldıktan sonra konuşmanın daha isabetli ve daha iyi bir hareket olaca
ğı kanaatini taşıyoruz. Alelacele burada verilen uzun bir izahatın karşı
s ında bir siyasî parti olarak fikirlerimizi serdetmemizin imkânsız l ığmı ve 
yersizl iğini elbette takdir edersiniz. Eğer acele, derhal burada söz söyle
meye mecbur edilecek olursak bu takdirde Meclis murakabes in in şeklî 
bir mahiyet alacağı endişesinden kendimizi kurtaramayız. Bu itibarla 
müzakeren in başka bir güne tehirini rica ediyorum. 

A B D U L L A H G E D İ K O Ğ L U (Ankara) — Biz Demokra t Parti milletvekil
leri olarak muhal i f arkadaşlarımızı her hangi bir mevzuda , bilhassa dış 
meseleler mevzuunda burada konuşmaya mecbur e tmedik. Yalnız tüzü
ğün meskût geçtiği bir mesele hakkmda Demokra t Parti milletvekil leri 
olarak göğsümüzü gererek reylerimizi verdik. Halk Partisi, Millet Partisi 
bu meselede şimdi hazırlıklıdır veya değildir, o bizi a lâkadar e tmez. İsti
yorlarsa konuşabilirler. Biz kendilerini konuşmaya mecbur e tmedik. Biz, 
her şeyden evvel millet huzurunda her şeyin açıkça konuşulmasını arzu 
ediyoruz, reyimizi bunun için kullandık. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) — Teklifimin reye konmasın ı rica edi
yo rum. Faik A h m e t Barutçu nun teklifini reye koydunuz, ben im teklifi-
minde reye konmasını rica ediyorum. 

B A Ş K A N — Alman karar karş ısmda reye konmas ına Riyaset lüzum 
görmüyor . 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) — Ben im teklifim ayrı mahiyettedir . 
Reye koyunuz. 

B A Ş K A N — Muhalefet adma söz Faik A h m e t Baru tçunundur . 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Devamla) — Riyaset Hükümdar gibi hareket 
ediyor. 

C.H.P. M E C L İ S G R U B U A D I N A F A İ K A H M E T B A R U T Ç U (Trabzon) — 
Aziz arkadaşlar, Büyük Millet Meclisi 3,5 aylık bir tati lden sonra içinde 
bu lunduğumuz içtima yılının faaliyet devresine gireli bir aydan fazla ol
muştur. Meclis in tatil devresine girdiği tarihten bu yana cereyan eden 
dünya sulhiyle ve doğrudan doğruya memleket imizin siyasî emniyet iyle 
ilgili dış politika olayları ve milletlerarası müzakere ler hakkmda Hükü
met ten beklediğimiz izahatı s aym Dışişleri B a k a n m l isanından dinledik. 
Her şeyden önce şu noktayı bel ir tmek yer inde olur ki Hükümet in dış po
litika üzerinde kendil iğinden veya talep üzerine vereceği izahatla Yüksek 
Meclis ' te u m u m î konuşmalara imkân veren demokrat ik par lâmento te
amüller inin tesisine doğru gidilmesi memnunluk la karşı lanacak bir olay
dır. Dış politika meseleleri üzerinde müzakereler cereyan e tmemes inden 
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bir eksiğimiz olarak daima şikâyet ettik. Kanaat imizce dış poli t ikada lü
zumlu olan millî beraberliği tesis etmek, hususiyle memleket in emniye t 
ve müdafaa dâvasmda ve millî savunma işinde millî enerjileri bir arada 
toplamış olarak vazife görmek siyasî partiler arasında m ü m k ü n olduğu 
kadar görüş birliğine varmakla mümkündür . Bu imkân biz im memleke
timiz için fazlasiyle mevcuttur. Garp demokrasi ler iyle ve Birleşik Amer i 
ka ile iş birliğine dayanan bir memleke t müdafaası polit ikasını seneler
den beri takip ediyoruz. Bugünkü Hükümet aynı prensipler üzerinde yü
rüdüğü için dış politika mevzuunda çıkan münakaşalar esaslarla bir gû-
na alâkalı değildir. Dış politikanın ana hat larmda ve prensipler inde 
memleke t in başlıca siyasî partileri tamamiyle mutabakat halindedirler. 
(Bravo sesleri). 

Türkiye 'nin dış politikası, birleşmiş hür milletlerin idealine bağlılıkta 
v e müşterek emniyet esasında, vatanda ve cihanda sulh prensibinde ifa
desini bulan, istiklalimizin ve toprak bü tün lüğümüzün emniyet i ve her 
karış va tan toprağı üzerine bütün varl ığımızı koymayı hedef tutan bir 
Mill î M i s a k m politikasıdır. Bu, şaşmıyan, esaslı bir is t ikamet olarak eski 
ve yeni iktidarların, her iktidarın ve hepimizin ist ikametimizdir. Bu esas
lı hat larda ve prensiplerde münakaşal ı hiçbir nokta yoktur. Dış politika 
üzer indeki münakaşalar ve bizim ihtirazi kayıt larımız sadece usule ve 
tatbikata, icranm metotlarına aittir; Par lâmentoda meseleler imizi vaktin
de, kararlara varmadan evvel konuşmak ve muhalefetle iş birliğini ara
m a k ve kolaylaşt ırmak noktalarına müteveccihtir . Temenn i ederiz ki ta
karrür ettirilen bugünkü usul, ihtiyaç hâsıl o ldukça takarrür eden bir 
Par lâmento teamülü olarak ve siyasî bir gelenek olarak yerleşsin. 

Aziz arkadaşlar, şimdi bugünkü mevzulara ge l iyorum : 

At lant ik Paktma a lmmakl ığ ımız yani Birleşik Amer ika dâhil olarak 
Batı Avrupa devletleriyle bir leşmek meselesi ötedenberi i l t izam ett iğimiz 
esaslı politikadır. Bunun için Batı Avrupa Konseyine girdik ve bunun için 
1947'den beri Birleşik Amer ika ile y a k m iş birliği hal indeyiz. Atlantik 
Pak tma iltihak keyfiyeti uzun müddet devam eden bir poli t ikanın tabiî 
bir tekâmülü olmak icabeder. Atlantik Pak tma davet ed i lmemiz hakkın
da ver i len karardan sonra vukuagelen teehhürler, milletlerarası neşriyat
ta lehte ve aleyhte çıkan yazılar ve tefsirler hususiyle Or ta-Doğu kuman
danlığı meselesinin bu zamana rasgelmesi zihinlerde bâzı haklı tereddüt
ler uyandırmışt ır . Bu tereddütler ve Atlant ik Paktına diğer âkıdlardan 
farklı olarak yazümış veya yazümamış şartlar içinde giriyoruz, şeklinde
ki birtakım mülâhazalar, vukuagelen tee hürlerin arızi v e zaruri sebepler 
d ışmda bâzı ihtimallere atfolunması son zamanlarda yaygm hale gelmiştir. 
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Dışişleri Bakanının izahları bu noktalar üzerine lüzumlu olan ziyayı 
serpmiştir. 

Hükümet in bugünkü beyanatmdan öğreniyoruz ki, Atlant ik Pakt ına 
i l t ihakımız keyfiyeti emniyette ve müspet neticesi muhakkak mahiyet te
dir. Bütün akülerle eşit şartlar içinde bulunacağız. Asker î savunma pren
sipleri aynı olacaktır. Bu noktayı hususî olarak kaydetmenin ehemmiye
ti vardır. Çünkü bir tecavüz ve taarruza uğradığımız takdirde göreceğimiz 
ya rd ım hususunda salahiyetli bâzı şahsiyetlerden bir takım stratejik mü
lâhazalar intişar etmiş tir ki. bunlar bizim için tatmin edici sayı lamaz. Bir 
tecavüz ve taarruza uğradığımız zaman memleket imizin coğrafî stratejik 
durumu bizi yalnız başımıza hususî buhranlara mâruz bırakabilir. O n u n 
için hükümet in askerî savunma bakımından kâfi hazırlık ve m ü m k ü n 
olan âzami yard ım hususlarında hassas o lmasma katî zaruret vardır. 

Bu mülâhazaları serdettikten sonra partimizin Atlantik Paktı ve Orta 
Doğu meselesinde vaziyeti mütalâa tarzını şu şekilde hülâsa edebiliriz : 
At lant ik Pak tma diğer âkıd devletlerle t amamen eşit şartlar içinde, mü
savi hak ve vecibelerle iltihak e tmek esastır. Atlant ik Pak tma g i rmenin 
bir nevi bedeli olarak Orta Doğu 'da diğer âkıd devlet lerden ayrı ve farklı 
bir külfet kabul edilemez. 

Orta Doğu 'nun Atlantik sistemini t amamlamak b a k ı m m d a n arzett iği 
ehemmiye t büyüktür. Bu mmtakanın emniyet i ile coğrafî ve stratejik va
ziyetleri bak ımmdan yakın ilgimiz ve Atlantik devletleriyle müşterek ola
rak birinci derecede ilgimiz tabiîdir. Ancak Atlant ik Paktma gi rmekle Or
ta Doğu 'nun müdafaası ayrı ayrı meselelerdir. 

Türkiye Avrupa'nın sağ kanadmı teşkil e tmek itibariyle diğer âkıd dev
letlerle tam bir müsavat kaidesi üzerinde siyasî ve askerî mânada eşit 
şartlarla Atlantik Paktma girmek hakkına sahip olacak mevkidedir ve 
kudrettedir. Orta Doğunun müdafaa sistemi Türkiye için Atlantik Paktma 
gi rmek işinden tamamiyle ayrı olarak ve pakta girdikten sonra mütalâa 
edilebilir ve Amerika dâhil olmak üzere Atlantik Paktı devletleriyle veya bir 
kısmiyle birlikte ayrıca siyasî, hukukî ve askerî tarafları görüşüp karar-
laşürüması gerekir. Nasıl ki Dışişleri B a k a n m m önemle not ettiğimiz izah
ları da bu görüşleri teyit ederek Atlantik Paktma iltihaknnız keyfıyetiyle 
Orta Doğu Komutanlığının doğrudan doğruya bir ilgisi olmadığını göster
miştir. Orta Doğu'nun müdafaa sisteminde mühim olan diğer bir nokta 
da, Orta Doğu devletlerinin durumudur. Orta Doğu'da esen fırtınalı hava
nın yat ış t ı r ı lmasmda Türkiye Cumhuriyet inin en dostane ve hayrrhane rol 
oynıyacak durumu ihmal edilmemelidir. Arap devletlerinin millî dâvaları
na Lozan ahitnamesinin esprisi içinde göstermemiz tabiî olan anlayışın 
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müessiriyetini, Orta Doğu Savunmasına Arap devletlerinin iştirak ettiril
mesi için sarfolunan yerinde bulduğumuz gayretlerin yanında, ihmal et
m e m e k lüzumuna kaniiz. Son olarak belirteceğimiz bir nokta da şudur : 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin karar ve muvafakati o lmadan herhangi 
bir şekilde taahhüde girişmek Anayasanın sarih hükümler i muvacehesin
de varit bir keyfiyet o lmamakla beraber meseleleri emri vâkiler halinde ol-
mıyarak Hükümetçe konuşulacak hale geldikten sonra evvel emirde Mec
lise getirip müzakere etmek usulü bir kaide haline getirilmelidir. 

Belir t t iğimiz bu esaslar dâhil inde Hükümet in dış politika gayret lerini 
destekl iyeceğimizi beyan eyleriz. 

Bütün bu mâruzâtım izm neticesi olarak diyeceğiz ki; memleket in em
niyetini, selâmetini ve müdafaasını sağ lam esaslara istinat et t i rmek, mil
lî varl ığın mânevi temellerini her türlü sarsıntıdan masun bu lundurmak 
uyanıklığı ile mücehhez olarak dünyanın muha t o lduğumuz bugünkü 
şartları içinde her şeyden önce millî birliğin iklimini yara tmak yollar ında 
o lmak en esaslı vazifelerdir. Hepimizin vazifelerimizdir. İktidardaki Hü
kümet in birinci vazifesidir. 

B A Ş K A N — Mevzu hakkında veri lmiş bir takrir vardır, bunu okutma
dan evvel Dışişleri Bakanına söz ver iyorum. 

DIŞİŞLERİ B A K A N I F U A D K Ö P R Ü L Ü (İstanbul) — Faik A h m e d Ba
rutçu arkadaşımın beyanatını dikkatle ve memnuniye t le dinledim. 

Netice itibariyle Hükümet in dış siyasetini, tasvip ediyorlar. Bundan 
dolayı teşekkürlerimi arzetmek isterim. Yalnız bu vesile ile müsaade 
ederlerse, bâzı umumi noktalar üzerinde kısaca duracağım. 

Dış siyaset meselelerinin Mecliste umumî müzakere ve münakaşa mev
zuu yapı lması Hükümetimizin hiçbir zaman çekinmiyeceği bir meseledir. 
Onun için biz açık münakaşaları kabule daima ve memnuniyet le hazırız. 
Bundan başka, hariçte, matbuatta ve muhalefet matbuatmda dış siyaseti
miz hakkında yapılan tenkit ve ikazları da memnuniyet le karşılarız. 

A n c a k tenkid ve ikazla tahkir ve istihfafın biribirinden ayrı şeyler ol
dukları elbette malûm olmak icabeder. Ortada hiçbir şey yokken ve du
rup dururken yalandan haberler icat eden bâzı membala rm, haberlerini 
tahkika lüzum görmeden onun üzerine binayı mütalâa ederek tenkidler-
de bulunmak, dış siyasette bütün memleket in beraber olması , beraber 
çal ışması noktaî nazariyle b i lmem ki, ne dereceye kadar kabili teliftir? 

Zaman zaman bâzı makaleler okuyoruz, arkadaş ım elbette hatırlar
lar, her hangi bir gazetede, İngiliz veya Fransız gazeteler inde ç ıkan bir 
makale üzerine yazı yazıl ıyor : Acaba bizim hariciyenin bundan haberi 
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var mıdır, acaba bizim Hariciye Vekil imizin, Hükümet imiz in bu işten ha
beri var mı yok mu? Gibi bir takım sözlerle maalesef bir takım zevat, ak
lı, hamiyeti , izanı, basireti herşeyi inhisar altına a lmak iddiasnidadır. 
Bunu demokrat ik zihniyetle ne dereceye kadar kabili telif o lduğunu an
lamak isterim. (Soldan bravo sesleri) Demokrat ik hayatımız bu çeşit tenkid-
ler üzerine dayanıyorsa, bizim bildiğimiz demokra t memleket lerde bunun 
emsal ine tesadüf edilmez. Bundan başka, neden muhalefete mensup ar
kadaşlarımız dünya işlerini iyi ve doğru görmek, yanıhnamak hususun
da Hükümet in ve Hükümet organlarının kudretsiz olduğu zanındadırlar. 
Böyle bir esas bulmak için deliller göstermek, ortaya senet koymak, şu 
işin icrasında, bu işin ta tbikmda hata edildi, ta rzmda müspet tenkid 
y a p m a k lâzımdır. Biz daima sabrımızı muhafaza ediyoruz. Memleke t in 
u m u m î menfaati bakımından, muhalefete mensup arkadaşlar ımız mat
buat mensuplar ı , istedikleri tenkidleri istedikleri açıklıkta yapabilir ler; 
Hüküme t şu işde şu hatayı yaptı , şu işi yanlış yapt ı diyebilirler. Bu baş
ka meseledir. Fakat hiçbir şey tasrih e tmeden şöyle böyle demek insafa 
yak ı şmaz ve demokrat ik bir tenkid olarak kabul edi lemez. 

C A H İ D Z A M A N G İ L (Trabzon) — Biz yalnız buradaki sözler imizden 
mesulüz. 

DIŞİŞLERİ B A K A N I F U A D K Ö P R Ü L Ü (Devamla) — Bu kürsüden 
u m u m î olarak ve bütün memleket efkârı umumiyes ine hitap ed iyorum. 
Şahıs bahis mevzuu değildir. 

Sonra y ine biliyorsunuz, arkadaşlar, dış meselelerde Hükümet falan 
meselede falan neticeyi a lmak ister. A m a bu bir taraflı arzu ile elde olu
nabi lecek bir şey değildir. Uzun zaman ve sabır ister. Eğer bir k ıs ım mu
halefet matbuat ınm yaptığı gibi, işler iyi gittiği ve muvaffak o lunduğu za
man bu muvaffakiyette Hükümet in hiç rolü, o lmadığı iddia edilir. Bilakis 
işler kötü gittği zaman ve yahut her hangi bir gec ikme olduğu zaman, 
H ü k ü m e t aciz ve becereksizlikle i tham olunursa, bu hiçbir vakit aklü iza
na s ığmaz arkadaşlar. Atlantik Paktı meselesi huzurunuza geldiği za
man, uzun ve etraflı izahatta bulunacağım, şimdilik kısaca maruzat ta 
bu lunuyorum. Hafızanızı yoklayın. 

Atlant ik Paktına gi rmek için ilk teşebbüsler yapı ldığı zaman; Hükü
met bunları bilmiyerek yaptı denildi. Hükümet bunları bilerek yapmıştır , 
bunun muhte l i f delilleri vardır. Sonra; vaziyet inkişaf etti : Hükümet âciz
dir, bunu yapamaz muvaffak olamaz denildi. Bunlar uzun, uzun yazı ldı . 

Nihayet bu mesele hakikat haline geldikten, Ottova 'da Hükümet imi
zin davet i kararı veri ldikten sonra, y ine bâzı tenkidler başladı; acaba Hü
kümet bir takım gizli taahhütlere mi girişmiştir? 
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Sorar ım arkadaşlar: bu memleket te hangi Hükümet Mecl is in kararı 
o lmadan gizli taahhüde girebilir? Bu imkânı düşünmek dahi eski itiya
dın ifadesidir. Bu zamanda Demokra t Parti iktidarı için böyle bir şey ka
bili tasavvur değildir, arkadaşlar. (Soldan : Alkışlar) Durumu bil iyorsunuz! 
Acaba neden geç kalındı, geç kalmanın hikmet i nedir? Atlant ik Pak tma 
il t ihakın muayyen formalite ve şartlara tâbi o lduğunu vakt iyle huzuru
nuzda ifade etmiş. Ve her hangi kayıt ve şartla bu Pakta girecek değiliz 
demiş t im. Buna rağmen filân gazete şöyle yazıyor; filân gazete böyle ya
zıyor, At lant ik Paktma Trakya kısmı alınıp Anadolu kısmı a l ınmıyormuş . 
Güya bir devlet kabili taks immiş gibi. 

Binaenaleyh bütün Meclis Heyet i umumiyes ine hitaben arzediyorum. 
Bütün efkârı umumiyeye hitaben arzediyorum : Tenkidler imizde da ima 
insaflı olal ım, objektif olal ım. Demin arkadaşımızın, mütalâalar ı sırasın
da ifade ettikleri gibi, i l t ihakımızın gizli tarafları var mı y o k m u ? Rica ede
r im böyle bir şey nasıl kabili tasavvurdur. Onun için kendi ler inden tek
rar rica eder im, efkârı umumiye huzurunda matbuata yazabilirler, ten-
kidlerini açıkça yapabilirler; yo l gösterebilirler. Hepsini minnet le karşıla
rız. Biz de insanız, hata edebilirsiniz. Hatalarımız olursa düzel tmekle bi
ze y a r d ı m etmiş olurlar. Yalnız tenkidlerinde insaflı o lmalar ı icabeder. 

Maruza t ım bundan ibarettir. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) — Sayın K ö p r ü l ü n ü n sözlerini ko
nuşmama cevap olarak almıyorum. [Sağdan bravo sesleri) Ve mevzu ile ügi-
li gö rmüyorum. Demokrasinin hoşa giden tarafları çoktur, hoşa gi tmiyen 
tarafları da vardır. Hükümet adamı olarak mütehammil olacaksm, cevap 
vereceksin, öyle değil, böyledir diyeceksin ve bu suretle demokrat ik niza
mın icaplarma uymanın misalini sen vereceksin. [Sağdan ve soldan alkışlar) 

B A Ş K A N — İttihaz buyurulan karar dairesinde söz Millet Partisinin
dir. (Yok sesleri) (Konuşmak istemiyor sesleri) K o n u ş m a k istemiyor. 

Bir takrir var, okutuyorum : 

19.XII.1951 
Büyük Millet Meclis i Yüksek Başkanlığına 

Dışişleri B a k a n m m dış siyaset hakkmdaki beyanatmı dinledik. 

Hükümet i ş imdiye kadar dış siyasette takibettiği dürüst ve realist 
hattı hareket ten ve elde ettiği müspet neticelerden dolayı tebrik eder ve 
ruznameye geçilmesini teklif eder im. 

Samsun Milletvekili 
Firuz Kesim 
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S İ N A N TEKELİ O Ğ L U (Seyhan) — Sayın Başkan benim de bir takri
r im vardı , söz benimdi. 

B A Ş K A N — Reyi âlinize arzediyorum. {Anlaşılmadı sesleri) 

Bir takrir daha var onu da okutuyorum : 

19.XII.1951 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanl ığına 

Atlantik Paktma iltihakımız siyasî taahhütler ve savunma prensipleri 
bak ımmdan eşit şartlar içinde vukubulacağını ve Orta Doğu komutanl ı 
ğı meselesinin pakta iltihakımız keyfiyeti ile bir alâka ve münasebet i ol
may ıp pakta iltihaktan sonra Orta Doğu 'nun emniyet i meselesi olarak 
ayrıca Amer ika dâhil o lmak üzere diğer Atlantik devletleriyle birlikte gö
rüşüleceğini Hükümet in beyanmdan öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bu esaslar dâhil inde ve şifahen izah ett iğimiz şartlar içinde dış poli
t ikayı destekliyeceğimizi beyan, gündeme geçi lmesini arzederiz. 

C.H.P. Meclis Grubu 
Başkanveki l i 

Trabzon Milletvekil i 
Faik Ahmed Barutçu 

B A Ş K A N — Efendim, gündeme geçilmesini reyi âlinize a rzediyorum. 
{Reye konmaz sesleri) 

S İ N A N T E K E L İ O Ğ L U (Seyhan) — Usul hakkında konuşacağım. 

B A Ş K A N — Esasma girişilmiş olan bir mesele hakkmda usul mevzu-
ubahis olamaz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI F U A D K Ö P R Ü L Ü (İstanbul) — Efendim, bir zühul 
o lmuş arkadaşlarımızın takririnde, onu arzedeyim : Bendeniz beyanat ım
da Atlantik Paktına girildikten sonra derpiş edilecek Orta Doğu müdafa
asının Atlantik devletlerinin hepsiyle birlikte ele a lmacağını söy lemedim. 
Amer ika , İngiltere ve Fransa ile birlikte dedim. Bunu tasrih e tmek istiyo
rum. 

Ayr ıca şunu da ilâve edeyim ki, vaktiyle Orta Doğu komutanl ığ ının 
Atlantik Paktı ile alâkası o lmadığmı eski İngiliz Dışişleri Bakanı Mor i son 
ile görüş tüğümüzü burada okuduğum zaman sarahatle ve katiyetle ar-
zetmişt im. (Sağdan, soldan alkışlar) 

S İ N A N T E K E L İ O Ğ L U (Seyhan) — Arkadaşlar; bendeniz bu mese leye 
dair bir sual takriri vermiş t im. Hatırlarsınız ki; "hükümet izahat verdik
ten sonra, söz hakkım baki kalmak şartiyle takrir imi geri a l ıyorum" de
mişt im. 

http://19.XII.1951


TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Ş imdi hükümet izahatını verdi, partilere de söz verdiniz, onlar da ko
nuştu, ş imdi müstakil lerin söz hakkı yok m u ? Birisi bir türlü söyledi , bi
risi başka türlü söyledi, bir de biz müstakil ler söyl iyel im bakal ım. {Sen de 
konuş sesleri). 

Birisi iktidarda olan parti, diğeri iktidarın aleyhinde olan partidir, 
müsaade edin de biz de iktidarın lehinde konuşal ım. 

B A Ş K A N — Müsaade buyurun usul hakkında söz aldınız, ancak usul 
hakkında konuşabilirsiniz. 

S İ N A N T E K E L İ O Ğ L U (Devamla) — Evet usul hakkında. Müsaade 
ederseniz konuşacağım. 

B A Ş K A N — Biraz evvel muhalefet sözcüsünün teklifini reyi âlinize 
v a z e d e r k e n arzetmiştim. İç tüzüğümüzde mümas i l ahvalde müzakere 
aç ı lmaması hakkmda içtihat yoliyle konmuş hükümler vardır. Ancak 
muhalefete söz verilip ver i lmemesi meskût o lduğundan yalnız bu husu
su reyinize arzettim. Arkadaş ımın temas ettiği husus, bu mevzu üzerin
de müzakere açılmasına matuftur. 

S İ N A N T E K E L İ O Ğ L U (Seyhan) — Ben müstaki l bir mületveküi sıfa-
tiyle konuşacağım. 

B A Ş K A N — Hükümet in izahat ve rmes i hakkmda takrir veren millet
vekil inin dahi hükümetin bu izahatından sonra söz a lmak hakkı mevcut 
değildir. Bu bir soru müessesesi değildir yalnız mümas i l ahvalde muha
lefet sözcüler ine söz veri lmesi meselesini Heyeti Celüeniz demin verdiği
niz karar ile halletiniz başkalarma da söz ver i lmesi hususunu ayrıca re
y e vaz 'a lüzum görmüyorum. 

H Â M İ D Ş E V K E T İNCE (Ankara) — Müstakil , muhal i f demektir . 

B A Ş K A N — Gündemin diğer kısmına geçiyoruz. 
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RUS N O T A S I (*) 

Sovyet Rusya, hükümetimize bir nota vererek Atlantik Paktına iltiha¬ 
kımızın kendisine müteveccih hasmane bir hareket olduğunu iddia etmiş. 

Bir defa Atlantik Paktı, İkinci Dünya Harbinin yıkt ığı kuvvet ler muva
zenesinin kendi lehine bozu lmasmdan faydalanan Kızıl Çarlığın, eski 
müttefiklerine meydan okumas ı üzerine vücuda gelen tamamile tedafüi 
bir ittifak manzumesidir . Batılı demokrat devletler, 1945'ten 1949'a ka
dar, Sovyet Rusya'nın siyasî iht iraslarmdan ve içt imai ihti lâlcil iğinden 
vazgeçmes in i bekleyip durduktan ve nihayet bundan ümid kestikten 
sonra, biri kızıl tecavüzden korunmak maksadi le bu müdafaa pak tmı 
y a p m a k zorunda kalmışlardır. Moskova kendisinin demokras i le rden da
ha önce, hiç bir sebeb ve lüzum yokken Doğu Avrupa 'da , Balkanlarda ve 
Uzak Doğu 'da peykler tedarik e tmek suretile Demir perde arkasında mü
tecaviz kızıl bir blok teşkil ettiğini unutmuş görünüyor. Bu kızıl blok, 
1950 Hazi ran 'mda demokrat Güney Kore 'ye h ü c u m etmek ve sonradan 
Kızıl Çin ' in de iltihakile Kore harbini hâlâ devam et t i rmekle tecavüzkâr 
emeller ve maksatlar beslediğini açık ve kesin olarak ispat etmiş; Birleş
miş Milletler Teşkilâtı Kore harbinin bir tecavüz hareket i o lduğu kararı
nı v e r m e k suretile Kızıl Kore ile Kızıl Çin'i manen m a h k û m etmiştir. On
ların suç ortağı olarak Kızıl Rusya da bu mahkûmiyet ten hissesini almış 
bulunuyor. 

Atlant ik Paktı, Sovyet Rusya 'nm elebaşıkk ettiği Kızıl bloka karşı ta
mami le haklı ve meşru olarak kurulmuş bir müdafaa, bir müdafaa-i ne
fis ittifakıdır. Türkiye'nin bu pakta g i rmek is temesi ise, İkinci D ü n y a 
Harbinden önce ve sonra. Sovyet Rusya 'dan gördüğü apaçık düşmanl ık 
karşısında, gene bir müdafaa, bir müdafaa-i nefis kaygusundan doğmuş 
meşru ve haklı bir harekettir. Moskova harb biter bi tmez doğu vi layet le
r imize göz diktiğini ve Boğazlarda üs yani İstanbul 'un üstüne o turmak 
istediğini ve 1946'dan beri Türkiye 'ye karşı da ima husumetkâr bir siya
set takib ettiğini unutuyor. 21 milyonluk Türkiye, 210 milyonluk Sovyet 
Rusya ile Balkanlardaki Peyklerinden mütemadi bir düşmanl ık gördüğü 
ve ardı arası kesi lmiyen bir sinir harbi taarruzuna uğradığı için elbette 
Atlant ik Pak tma gi rmek istiyecekti. H e m dünya barışını korumak, h e m 
de bir kızıl tecavüzü karşısında kendilerini müdafaa e tmek içki işbirliği 
yapan devlet ler arasına katı lmamız en tabiî ve meşru bir hakkımızdır . Bir 
daha tekrar edel im : Müdafaa-i nefis hakkı. 

(*) Cumhuriyet Gazetesi . 5 Kasım 1951 
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Sovyet Rusya, harbden önce ve harbden sonra devamlı bir soğuk 
harb taarruzu ile bizi tazyik ve tehdit e tmemiş olsaydı, At lant ik Paktına 
g i rmek lüzum ve ihtiyacını duymazdık . Biz im Atlant ik Paktına girişimiz 
Sovye t Rusya 'ya karşı bir hasmane hareket değildir. Bilâkis Sovyet Rus
ya 'nın bize karşı, bilhassa 1946'dan beri bir silsile halinde devam edege-
len hasmane hareketlerine karşı tabiî bir korunma tedbiridir. M o s k o 
va 'nın bize verdiği son nota bile Atlant ik Pak tma gi rmekte ne kadar hak
lı o lduğumuzu isbat eden yeni bir vesika ve bir delildir. Türkiye kararını 
çoktan vermiştir . Hiç bir nota ve hiç bir tehdid, onu girdiği doğru yo ldan 
çeviremiyecektir . 

Abidin D A V ' E R 

RUS N O T A S I V E T Ü R K C E V A B I (*) 

Ankara 4- Ruslar evvelki gün bize bir nota verdiler. Hkümet imiz , bu 
notayı cevabî notamızla beraber basma bi ldirmek arzusunda idi. Lâkin 
bazı refiklerimiz, istical göstererek mezkûr notadan dün bahsettiler; fa
kat metni hakkında tabiî ma lumat veremediler . Mademki nota açıklan
mış bulunuyor, o halde bizim de bu hususta ka lem oyna tmamızda mah
zur ka lmamış demektir. 

Bu no tanm mahiyeti şudur : Rus hükümet i biz im Atlant ik Pak tma 
g i rmemiz i hoş görmemiş ve Türkiye 'yi mütecavüz bir Pakta dahil o lmak
la ş imdiden ikaz etmek istemiştir. Atlantik Paktı, e sasmda sulhu koruyu
cu bir pakt olduğuna göre, bizim mütecavizlerle birleşerek Rusya aley
hinde harekete geçmemiz mevzuu bahis olamaz. Türkiye Hükümet i , Rus
ya 'ya vereceği cevabî notasında bu hususu belirtecek ve bizim kendisine 
karşı herhangi bir hasmane düşüncemiz bulunmadığını bildirecektir. 

Ruslar, kabul etmelidirler ki biz, kendilerine karşı ş imdiye kadar has
mane addedilebilecek hiç bir harekette bulunmadık. Eğer hudutlar ımız-
daki muhtemel bir tahşidattan şikâyetçi iseler, nihayet bu kendi toprak
larımız dahil inde kendimizi korumağa matuf bir tedbir olabilir. Ni tekim. 
Rusya da kendi hudutları içinde bazı tedbirler almaktadır. Biz, bunu bi
liyor, fakat so rmak lüzumunu asla hissetmiyoruz. 

Bütün bu izahattan anlaşüacağı gibi mezkûr nota, geçenlerde Nor
veç 'e veri len mutat notalardan biridir. Ehemmiyet in i bu görüşün ışığı al
t ında ö lçmek lâzımdır. 

(*) Hürriyet Gazetesi : 5 Kasım 1951 
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Biz, kendi hesabımıza Atlantik Paktının Rusya ile aramızı açmasın
dan ziyade sulhu koruyacağını umuyor, bu bak ımdan Şimal komşumu
zun endişesini de yersiz buluyoruz. 

Sedat S İ M A V İ 

BİZ M İ K Ö T Ü NİYETLİ? (*) 

Atlant ik Paktına girişimizi protesto maksadi le Sovyet ler Birliği tara
fından Büyük Elçi Lavriçev vasıtasile Hükümet imize sunulan nota metni 
henüz yayınlanmamışt ır . Bununla beraber biz ortada meraka değer bir 
olay görmemekteyiz . Atlantik sistemi tasarlandığı gündenber i ş imal kom
şumuzun hemen bütün tiye devletlere birer nota göndererek paktı ken
dine karşı çevri lmiş hasmane bir anlaşma saymağa meylett iğini unut
muş değilizdir. Evvelki gün Saym Lavriçev'in Dışişleri Bakanl ığ ımıza gö
türüp Bakan Vekili Samed Ağaoğlu 'na verdiği notanın da mahiyet itiba-
rile öteki pakt üyelerine gönderi lenlerden farklı olacağını sanmıyoruz. 

K o m ş u m u z Sovyetler Birliği hükümetinin bu Atlantik Paktı konusun
da lüzumsuz bir kuruntuya kapıldığını söylemeğe bilmeyiz ayrıca lüzum 
var mı? 

Atlantik Paktı, adı üstünde bir savunma anlaşmasıdır. Bu anlaşmayı 
doğuran ve ona yıldan yıla geniş leme istidadı veren sebebleri ise İkinci 
Cihan Harbi sonar erdiği gündenberi dünyayı baştanbaşa sardığmı gör
d ü ğ ü m ü z emniyetsizlik havasında aramak lâzımdır. 

Bu havayı kim yaratmışt ır? Amerika mı, İngiltere mi, iki defa yan ıp 
yıkı lan Batı Avrupa devletleri mi? Yoksa çılgınca bir savaştan sonra nesi 
var, nesi yok kaybeden Japonya ile Almanya mı? Şüphesiz hiç biri değil , 
üzülerek söylüyoruz; bugün dünyamızı çepeçevre kaplayan güvensizl ik 
havasının başlıca sorumlusunu Kuzey komşumuz Sovyet Rusya 'dan 
başka bir ye rde aramağa imkân yoktur. İkinci Cihan Harbi biter bi tmez, 
Sovyet Rusya; "Tabiat boşluktan hoşlanmaz" hikmetini sanki ispat et
mek hevesine kapılırcasına kendini Nazi Almanyas ın ın yer ine koymuş , 
eline avucuna ne geçirdiyse işgal, ilhak ve istilâ suretile yutmuştur . Bu 
badireyi türlü fedâkârlıklar karşılığı atlatan hür milletler bu ikinci badi
re karşısında da elbette başlarının çaresine bakacaklardı . 1945 İlkbaha
r ından 1949 Sonbaharına kadar Sovyet Rusya ile an laşmak dünya barı
şını sağ lamak uğruna göze al ınmadık teşebbüs kalmamışt ı r diyebil ir iz. 
Kuzey komşumuzun bütün teşebbüsleri geri tepmesi , hiç birine karşı en 
ufak bir ilgi bile göstermemesi gerçekten hazindir. 

(*) Cumhuriyet Gazetesi . 6 Kasım 1951 
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Atlant ik Paktı işte bu hayal kırıklığının doğurduğu zaruri bir netice
dir. Dünyayı hürriyete ve barışa kavuş turmak istiyen milletler karşı kar
şıya geçip konuşmakla müsbet bir anlaşmaya var ı lamıyac ağını yakından 
görünce : "Bâri hayatımızı kurtaralım" dediler ve Atlantik Pak tmı imzala
dılar. Tamami le bir savunma hedefi güden bu pakta g i rmek isterken Tür
kiye Cumhuriyet i de şüphesiz başka hiç bir maksat gü tmüş olamaz. Biz 
realist bir devrimin çocukları sıfatile herhangi bir millete karşı düşman
ca niyetler beslemekten bir fayda ummayız . Cumhur iye t kuruldu kuru
lalı dış poli t ikamızın temeli barış ve emniyettir . Her millete karşı yürüt
tüğümüz bu prensibi Sovyet Rusya 'dan es i rgememiz nasü beklenebil i r? 

Ne yaparsınız ki bütün, iyi niyetlerimize rağmen Kuzey k o m ş u m u z 
dost luk elini bizden sakınmış ve bize bağımsızl ığımızı şiddetle zedeleyici 
tekliflerde bulunmuştur. 

Güvenl iğ imizi sağlamaya çalışıyoruz diye şimdi artık Moskova 'n ın si
tem e tmeğe hakkı var mıdır? 

Notada memleket imizde yapüan hava alanlarının tecavüzi emellerimi
ze misal diye gösterildiğinden bahsedi}'orlar. Eğer doğru ise bu misalin hiç 
bir kıymeti olmadığı ayrıca ispata değmiyecek kadar meydandadır . Savaş 
vasıtaları, kendiliğinden değil, onları kullananların niyetine göre tecavüzi 
ve tedafüi bir mahiyet taşır. İstilâ vasıtaları ayrı, müdafaa vasıtaları ayrı 
olamaz. Kendini korumağa azmeden bir millet de başkalarına saldırmağa 
niyetli hükümetler gibi ordusunu kuvvet lendirmeğe dikkat edecektir. Bu 
arada motorlu birlikler kurulacak, uçak filoları, hava alanları yapılacak, 
millî savunma gücünde eksiklik bırakı lmamağa çalışılacaktır. 

Eğer Sovyet Rusya günün birinde hak yolunu anlar da barış politika
sına dönmek lüzumunu duyarsa, yurdumuzdak i uçak alanlarını sivü ha-
vacüık emrinde kulanmak bizim için en zevkli bir iş olacaktır. Yürek ten 
is teğimiz budur. 

Nadir NADI 

Dış Polit ika 

R U S N O T A S I (*) 

Atlant ik Paktına g i rmemiz kararı üzerine Rusya bize bir nota veya 
muhtı ra vermiştir . 

No tanm metni bu satırları yazdığımız saate kadar neşredilmemiştir . 
Fakat Londra radyosundan dinlediğimiz bir hulâsasına göre Rusya At
lantik Paktı karşısındaki vaziyet imizin ne o lduğunu soruyor ve bu pak-

(*) Ulus Gazetesi : 6 Kasım 1951 
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tın Rusya 'ya karşı tecavüz maksadını taşıdığını, bunun Amer ikan emper
yal izminin bir manevrası olduğu, Rusya 'nın sınır komşusu olan Türki
ye 'n in Amer ika 'ya askerî üsler vermekle bu tecavüz polit ikasına alet ola
cağı iddia edi l iyormuş. B.B.C. 'nin y a y m m d a n anladığımız budur. 

Atlant ik Paktı hakkmdaki bu Rus görüşünde bir yenil ik yoktur. Ku
rulduğu gündenber i Moskova bunu bir tecavüz tertibi saymış ve bu gö
rüşünü her vesile ile tekrarlamıştır. Bundan başka, buna katı lmış veya 
katı lacak olan devletlere verdiği notalarlarla da bu noktayı belirtmiştir. 
İngiltere ve Fransa'ya verdiği ayrı notalarla, Atlant ik Pak tma iltihakları
nın, bu devletleri Rusya'ya bağlayan dostluk andlaşmalar ına aykırı oldu
ğunu ileri sürmüştür. Rusya 1945 yılı Mar t i nda bizimle arasında y i rmi 
y ı ldan beri devam eden dostluk andlaşmasmı yeni lemiyeceğini bildirdi
ğinden ve ondan sonra da Doğu illerimiz ve Boğazlar üzerinde istekler ile
ri sürdüğünden, bize veri len notada dostluk and laşmasmdan ve dostluk
tan bahsedemezdi . Öte yandan Rusya-Norveç 'e de aşağı yukar ı aynı me
alde bir nota vererek, bu devletin Atlantik Pak tma gi rmesinden doğan 
memnuniyets iz l iğ ini belirtmiştir. Gerek İngiltere, gerek Fransa ve Norveç 
bu Rus teşebbüslerine verdikleri cevaplarda Atlant ik Paktı kombinezonu
nun tedafüi vasfını belirtmişler ve bunun barışı korumaktan başka bir 
hedefi o lmadığını izah etmişlerdir. 

Fi lhakika paktın metni okunduğu zaman, buna katı lmış olan devlet
lerin ne gibi taahhüt altına girmiş oldukları anlaşılır. Beşinci maddede 
denil iyor ki; 

"Âkit taraflar içlerinden birine veya fazlasma.. . tevcih edi lecek silahlı 
bir taarruzun, hepsine tevcih edilmiş bir taarruz addedi leceğinde muta
bıktırlar; binaenaleyh böyle bir silahlı taarruzun vuku bulması naki lde 
her birinin.. . silahlı kuvvet istimali de dahil o lmak üzere, gerekli gördük
leri tedbirleri, ferden ve diğer âkit devletlerle müştereken derhal a lmak 
suretiyle taarruza uğrayan taraflara yard ım etmeyi kabul ederler" 

Türkiye 'nin Atlantik Paktına girerken üzerine almış o lduğu vecibe de 
bundan ibarettir. 

Pak tm Rusya 'dan gelecek bir taarruzu derpiş ettiği meydandadır . Fa
kat Rusya 'dan taarruz gelmedikçe de Paktm hükümler i tatbik sahasına 
gi remez. Bu hale göre bunu harekete getirecek olan Rusya 'nın kendisi
dir. Pakt devletlerinin Rusya 'dan şüphelenmeye hakları var mıdır? Rus
ya 'nın taarruzuna hedef olmaları korkusu yer inde midir? Yoksa veh im
den ibaret midir? Bu sualleri cevaplandırmak için İkinci Dünya Harbinin 
sonundan beri Rusya tarafından takip edilen poli t ikaya bakmak kâfidir. 

Diğer devletleri bir tarafa bırakarak, bizim Rusya ile kendi münase
betler imize bakal ım. Biz. Çarlar düştükten sonra Rusya ile iyi münase-
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betler kurduk. Kurtuluş mücadeles i sırasında kurulmuş olan karşılıklı 
dost luk harp sonralarına intikal etti. 1925 yı l ında Paris'te dost luk paktı 
imzaladık. Bu paktın ruhuna ve hükümler ine riayette kusur gös terme
dik. İngiltere ve Fransa ile ittifak münasebet ler ine girerken pakt ve ara
daki dost luk gereğince Rusya 'ya danıştık. Üçlü deklarasyon Rusya 'nın da 
tasvibi ile yapılmıştır. 

Fakat Rusya 1939 Ağustos 'unda ansızın cephe değiştirdi. H e m e n bi
ze karşı o lan vaziyeti değişti . Fakat 1941 y a z m d a Almanya 'n ın taarruzu
na uğrayınca, bizimle eski dost luğu ihya etti. A lmanya tehlikesi kalkınca 
da tekrar bizden uzaklaşmıya başladı ve nihayet 1945 Mar t 'mda dost luk 
and laşmasmı tazelemıyeceğini bildirdi. Ondan sonra da Doğu illeri ve Bo
ğazlar üzerinde istekler ileri sürdü. Bize karşı bir sinir harbi açtı. 

İşte bu baskı altındadır ki, Türkiye 'de Batı devletlerine doğru kaymış , 
onlar ın uzattıkları yard ım elini almıştır. "Truman doktrini" ile bize veri
len ya rd ımı bunun için kabul ettik. Bizi bu ya rd ımdan m a h r u m bırak
m a k için sarfedilen gayretleri, açık söyliyelim, silahsız kalacak Türkiye 'yi 
Rusya 'nm taarruzuna kurban e tmek için çevri len manevra saymaktayız . 
Atlant ik Pak tma da aynı sebeble giriyoruz. Bizi buraya g i rmekten alıkoy
mak için sarfedilen gayretleri de yalnız kalacak Türkiye 'yi tecavüze kur
ban e tmek için düşünülmüş tertip saymaktayız . Notada Atlant ik Pak tma 
neden gireceğimiz soruluyormuş. Bunun en iyi cevabını Rusya 'nın ken
disi vermelidir . 

A h m e t Ş ü k r ü E S M E R 

T Ü R K İ Y E V E S O V Y E T R U S Y A (*) 

Sovyet ler Birliği Ankara Büyükelçisi üç dört gün evvel Dışişleri Ba
kanl ığımıza bir nota veya muhtıra vermiş . Buna dair haberler evvelâ Tass 
Ajansı , sonra Türk yayın organları tarafından halk efkârına bildir i lmeğe 
başlanmıştır . 

Bu yazıy ı kaleme aldığımız sırada Türkiye 'ye veri len diplomat ik vesi
kanın nelere temase ettiği hakkmda resmî bir açıklamada bulunulma
mıştır. Sadece, Atlantik Paktına giriş meselesine dair Sovyet görüşünün 
Hükümet imize bildirildiği kesin olarak söylenmektedir . 

B a s m a sızan haberlere göre, Sovyetler Birliği Hükümet i . Atlant ik Pak
tını bir tecavüz tertibi saymakta ve Türkiye 'nin oraya girişini de bu teca
vüz tert ibinde yer almak şeklinde görmekte imiş. 

(*) Ulus Gazetesi : 6 Kasım 1951 
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Kanaat imizce bunun kadar yanlış bir düşünce ve yoruma az rastlan
mıştır. 

Atlant ik Paktı. İkinci Cihan Harbi ertesinde, Sovyetler in takındığı ta
vır üzerine, kendilerini tehlikede hisseden Batılı hür devletlerin, muhte
mel bir tecavüz halinde müşterek savunmayı temin için meydana getir
diği bir anlaşmadır. 

Eğer 1945 Haz i ran ın ın 26 nci günü San Francisco 'da imzalanmış 
olan Birleşmiş Milletler Anayasas ına Sovyet Rusya samimiyet le bağlı 
kalmış olsaydı, Atlantik Paktmı hazır lamak hiç k imsenin hatırına gel
mezdi . 

Samimiyets iz davranışlar, İkinci Cihan Harbi esnasında defalarla ilân 
ve taahhüt edilen prensiplerin birer birer ç iğnenmesi ile birbirini kovala -
mıştır. Bunların başında Avrupa 'nın doğusundaki bağımsız ve hür m e m 
leketlerin, işgal altında tutulması ve komünist örneği idarelere zorla bo
yun eğdiri lmeleri gelmektedir. 

Harp devam ederken Sovyet Rusya, her milleti kendi dilediği şekilde 
idare seçmekte tamamen serbest bırakmayı vaadetmişt i . 

Halbuki harp sonrası tatbikatı bunun tam aksi olmuştur: Baltık Dev
letleri -Letonya, Litvanya ve Estonya- dünya hari tasından bağımsız dev
let olarak silinmişlerdir. Sovyet Rusya bunu yaparken, Bir leşmiş Millet
ler Anayasas ı 'nm kabul ettiği prensibe riayet eylememiştir . O memleket 
ler ahalisinin şerbetçe karar vermeler ine müsaade edilmemiştir . 

Bundan başka. Polonya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan, Çekos
lovakya hâlâ işgal altındadırlar ve hâlâ kendi bildikleri, diledikleri şekil
de serbestçe hükümet seçmek hakları tanınmamıştır . 

Tersine olarak bu memleketlerin de Sovyet Birliği 'nin birer üyesi ha
line sokulmalar ı için her türlü tedbire başvurulmaktadır . 

Bu kadarla da iş bitmemiştir. Almanya 'n ın Sovyet işgali al t ındaki Do
ğu bölgesinde 500 bin kişilik bir ordu, polis kuvveti adı altında silahlan
dırılmıştır. 

Bir taraftan da dünyanın başka köşelerinde Kominform tarafından 
devaml ı surette körüklenen iç kargaşalar eksik olmamaktadır . 

Birleşmiş Milletler çalışmaları ise, mütemadi vetolarla baltalanmıştır . 

Harp bitince Sovyet Rusya'dan maada her devlet askerlerini terhis ey
lemiştir. Sovyetler ise s i lahlanmaya hiç ara vermemişlerdir . Seferber 4 
milyon kişilik bir kuvvet ve onbinlerce uçak, tank, vesaire silâh muazzam 
bir tehdit teşkil etmiştir. 

Bu du rum karşısında Batı devletleri, tekrar tekrar ilân eyledikleri 
üzere, kendilerini tecavüzden korumak kaygısına düşmüşlerdir . 1949'da 
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imzaladıkları atlantik Paktı bu maksat içindir ve şu dakikada hâlâ Rus
lar kuvvetlidir. Batı devletleri ancak 1954'te silâh muvazenes ine erişebi
leceklerini söylemektedirler. 

Böyle bir durum karşısında Atlantik Paktının tecavüz hedefi güttüğü
nü söylemek insafa, akla ve mantığa s ığmaz. 

Türkiye 'nin bu pakta gir imesine gelince: 

Türkiye , Sovyet Rusya'ya karşı da ima dostluk beslemiştir. 1939'a ka
dar Sovyet lerden de dostluk görmüştür. Fakat 1939'da İkinci Cihan Har
bi Kombinezonlar ında Rusya Türkiye 'yi kendi pazarl ıklarında bir unsur 
olarak kul lanmak istemiştir. 

Türkiye . Rusya'ya karşı dostluğu, peyk devlet olmağı kabul e tmek 
şekl inde hiçbir zaman anlamamıştır . 1939'da kendi menfaat ve ideoloji
s ine uygun yolu tutmuş, fakat Sovyet dost luğunu da kendi cephesinden 
zede lemekten ihtimamla kaçınmıştır. İngiliz-Fransız- Türk ittifakma bağ
lattığı II numaral ı protokol, Türkiye 'nin bu konudaki dürüs t lüğünün de
lilidir. 1939'dan 1945de harp bittiği ana kadar, hiçbir muhar ip Türki
ye 'y i Rusya 'ya karşı harekete getirememiştir . 

Herkes bilmektedir ki. İkinci Cihan Harbi ertesinde umumi dış politi
ka tu tumunu değiştiren Türkiye değil, Rusya olmuştur. Sovyet Rusya, 
hem kendisine dost, hem de bağımsız ve hür komşu kabul etmemektedir . 
Bunu kabul etseydi. Türkiye'den toprak ve Boğaz la rdan üs istemezdi. 

Rusya çok iyi bilir ki. Türkiye 'yi idare edenler, 192 Ede açümış olan 
yeni devrin insanlarıdır. Sovyet Rusya ile düşmanl ık macerasına at ı lmak 
istemezler. Fakat ne çare ki, Moskova, Ankara 'y ı ürkütmüştür. 

Bu ürkütme hem diğer komşular ına tatbik eylediği muamele , hem de 
doğrudan doğruya Türkiye 'ye karşı 1939 ve 1945'te takındığı tavırla ol
muştur. 1945 Mart 'mda. 1925 tarihli Paris Dost luk Andlaşmas ın ı artık 
uzatmıyacağını Ankara 'ya tebliğ eden de Rusya'dır. 

Toprak ve üs isteği, dostluk andlaşmasının feshi ve Sovyetler in umu
mi politikası gözönünde iken, Türkiye yalnızl ıktan kurtulmak, bir umu
mi savunma paktı içinde yer aramaktan başka ne yapabi l i rdi? Herhalde 
eli kolu bağlı, Moskova 'nın idam hükmüne boyun uzatacağı günü bekli-
yemezd i . 

Kısaca, Türkiye'den Rusya'ya tecavüz düşünmek abestir. Türkiye 
muh teme l tecavüz karşısında, kendi savunmasına yardımcı aramakta
dır. Atlantik Paktına gi rmeyi bunun için istemiştir. 

Nihat E R İ M 
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RUS N O T A S I (*) 

Norveç ' in Atlantik Misakına girmiş olmasından dolayı Sovyet ler in 
Norveç Hükümet ine bir protesto notası vermiş olduğu gazetelerde görü
lünce, aynı protestonun Türk Hükümet i nezdinde de yapı lacağı her mu
hitte tahmin edilmişti. Filhakika, bu protesto bugün Türkiye 'ye karşı da 
yapı lmış bulunuyor. 

Sovyet Rusya'nın bu hareketi bizde hiç bir endişe ve heyecan uyan-
dırmamışt ır . Bunu. daha ziyade, zevahire ait ve meras im kabi l inden bir 
zahmet telakki ederek omuzlar ımızı silkip geçeceğiz. Devlet ler arasında
ki münasebet ler in şekli, diplomatlar arasında kullanılan lisanın tarzı son 
senelerde o kadar değişmiş ve kâğıt sepetlerine atılan notaların sayısı o 
kadar artmıştır ki artık bu gibi teşebbüsleri ciddiye a lmanın imkânı kal
mamıştır . 

Türkiye 'ye karşı düşmanca mümayiş ler iptida Moskof larm tarafından 
başladığını Kremlin unutmuş olabilirse de hakikat herkesin malûmudur . 
Dost luğa s ığmıyacak tarzdaki ilk hareket İkinci Cihan Harbinin başlan
gıcında vukua gelmiştir. Aramızda dostluk ve ademi tecavüz misakı mev
cut olmasına rağmen Rusya Dışişleri Bakanı Molotof, kendileri gibi, Hit-
ler Almanyas ın ın yanında mevki a lmıyarak Batı devletler ile birleştiğimiz
den dolayı yanlış bir yol tut tuğumuzu ve bundan pişman olacağımızı bi
ze a lenen ihtar etmeğe kalkacak kadar münasebets iz davranmışt ı . 

Moskoflar tarafından başlıyan bu tehdit ve düşmanl ık siyaseti ara
mızdaki dost luk ve ademi tecavüz misakının yırt ı lması ve Boğazlara dair 
Mont reux Muahedenames ine itiraz edilmesi şekil lerinde devam ettikten 
sonra, açıktan açığa Doğu Vilâyetlerimizden üçünü is temek ve B o ğ a z l a 
ra yer leşmeğe kalkmak küstahlığına yükselmişt i . Hatta bu kadarı ye tmi
y o r m u ş gibi profesör unvanı takılan birtakım türediler ağzından Karade
niz kıyısındaki bazı vilâyetlerimizin bile Rus hâkimiyet i a l tma g i rmes i 
icabeden memleket ler arasmda oldukları iddia edilmiştir. 

Bütün bunlar sanki Türkiye 'ye karşı tevcih edilmiş bir düşmanl ık ve 
tehdit eseri değildir de kendisini tehlikede hisseden Türkiye 'nin bütün 
medeni dünya ile beraber bir müdafaa teşkilâtına katı lması Kreml in çar
larının uykularını kaçıracak ve kendilerini korkutacak bir hareket teşkil 
ediyor! 

Türkiye yapacağı işi tespit ederken k imseden nasihat veya fikir alma
ğa muhtaç değildir. Ne yapacağımızı Moskova 'ya danışmak yahut verdi-

(*) Ulus Gazetesi : 6 Kasım 1951 
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ğimiz bir kararın Moskova tarafından memnuniyets iz l ik le karşılanacağı
nı hesaba katmak bizim için varit o lamaz. Türk, kendi menfaatlerinin ve 
bağlı o lduğu Sulh ve milletlerarası hak ve kanun d â v a s m m icapları da
iresinde hareket eder. Atlantik Misakma gi rmeyi de aynı mülahazalara 
tâbi o lmak suretiyle tensip etmiştir. 

Dünya durumunun bugünkü halinden bütün mesukyet in sovyet 
Rusya 'ya teveccüh ettiği hakkında Türkiye 'de t am ve u m u m i bir kanaat 
mevcuttur . Rus tehlikesinin yan ıbaşmda yaşayan Türkiye Kreml in 'de Ci
han sulhüne ve istiklaline hazırlanan suikasdın dehşet ve şiddetine her 
memleke t ten ziyade vâkıftır. Buna rağmen Batı dünyasının yapt ığı şey 
sadece bir müdafaa hazırl ığından ibarettir. 

Eğer Kremlin ' in Kızıl Çarları protesto notalariyle Batı camias ın ı par-
çalayabileceklerini ümit ediyorlarsa pek büyük bir hataya düşüyorlar . 
Başlangıçta cahil veya hayalperest insanlarm sonları a ldatmağa muvaf
fak olabilirlerdi. Fakat dört beş senedenberi , Batı dünyası Rus hakikati
ni çıplak bir gözle görmeğe başlamış ve bolşevik tehdidinin cihan şümul 
mahiyet i hakkmda artık tereddüt kalmamıştır . 

Bat ı dünyası kendisini müdafaa için icabeden tedbirlere hararetle 
başvurmakta ve her gün biraz daha fazla kuvvetlenmektedir . Çünkü sul
hun ancak bu suretle muhafaza edilebileceğinde şüphe edilmiyor. Mos -
koflar milletlerarası münasebet lerde bir hak ve kanun kuvvet inin h ü k ü m 
sürmes i lâzımgeleceğine razı oldukları zaman bütün dünya ile beraber 
kendileri de rahata kavuşacaklardır . 

Hüseyin Cahit Y A L Ç I N 

R U S L A R I N V E R D İ K L E R İ S O N N O T A (*) 

Birkaç günden beri gazetelerde Sovyet Rusya 'nın Atlant ik Paktı kar
şısındaki hareket hattı ma lûm olduğu için hükümet imize sunulan nota
nın vakt iyle Atlantik Paktına girmeler i münakaşa mevzuu o lmuş meselâ 
Norveç gibi devletlere verilen notalardan pek farklı olmadığını tahmin et
mek kabildir. Sovyet Rusya'nın Atlantik Paktını öteden beri kendisine 
karşı bir tecavüz anlaşması şeklinde vasıflandırdığı, her fırsattan istifa
de ederek bu Paktı bal talamağa çalıştığı ma lûm bir keyfiyettir. Halbuki 
bu iddia tamamiyle boş ve yersizdir. Zira Atlant ik Paktı, met indeki mad
delerde sarahatle yazıldığı gibi, herhangi bir tecavüzde bu lunmak için iş
lemek kabiliyeti olmıyan. ancak tecavüze karşı koymak bahsinde müda

f i Milliyet Gazetesi : 7 Kasım 1951 
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faa silâhı olarak derhal harekete geçmeği âzası için taahhüt haline koyan 
bir vesikadır. Muahedenin bu mahiyeti gözönüne alınınca onun Rusya 'ya 
tecavüz e tmek için değil, takat daha çok Rusya 'dan gelebüecek tehlikele
re karşı müşterek bir korunma tedbiri olarak imzalandığı kolaylıkla an
laşılabilir.. 

Türkiye 'nin Atlantik Paktma gi rmek istemesi yalnız Rusya 'ya karşı 
bir müdafaa tedbiri a lmak arzusundan ileri gelmemiştir . Tâ Mustafa Ke
mal 'den beri yurdda sulh. cihanda sulh düsturunu sadakatle takip eden 
Türkiye kendisini nereden gelirse gelsin herhangi bir taarruza karşı mut
laka korumak kararında olduğu için Atlantik Paktına g i rmek istemiştir. 
Eğer muhtel i f tarihlerde Sovyet Rusya Türk toprakları üzerinde gözü ol
duğunu açıkça ve ısrarla ifade ederek bu müdafaa lüzum ve iht iyacmı 
Türk milletinin bütün topluluğuna şamil kuvvetl i bir insiyak haline ge
t irmişse bunun saikı da. mesulü de yine Sovyet Rusya o lmak lâzım gelir. 
Çünkü bugün, yeryüzünde iki eli tabancalı, fakat ağzmda sulh nakaratı 
o lduğu halde dolaşan ve hiç bir millete rahat nefes aldır tmayan tek dev
let yalnız Sovyet Rusya devletidir. Bu sebepledir ki bütün diğer medenî 
milletler bilhassa Kızıl Rusya'dan gelebilecek tecavüz tehlikelerine karşı 
bir belâyı defetmek için nasıl kendilerini korumak mecburiyet ini duyu
yorlarsa, Türkiye de, Atlantik Paktına girmekle herhangi bir tecavüze, bu 
arada topraklarında gözü olduğunu söylemekten çek inmeyen Rus emel
lerine karşı bir müdafaa silâhı daha tedarik e tmek ihtiyacını duymakta
dır. Bu gayet tabii müdafaa hareketine bilhassa Rusya 'nın şaşmamas ı lâ-
z ımdn. Nerede kaldı ki Rusya'nın, herhangi bir pakta tecavüz vasfı ile bo
yanmış bir damga vurması o paktın mahiyetini değişt i rmez, Sovyet Rus
ya bu paktı bir tecavüz paktı addediyor; halbuki biz ona yalnız bir mü
dafaa paktı olduğu için iltihak edeceğiz. Aradaki fark, nihayet bir akade
mik münakaşa mevzuu, her devletin kendi zaviyesinden hususi bir telâk
ki tarzı olabilir. Nerede kaldıki Sovyet Rusya'nın öyle bir kanaat taşıma
sı b iz im iltihak sebebimizin mahiyet ine tesir de edemez. 

Ancak bu müdafaa paktına, bütün müdafaa paktlarına bir an evvel 
g i rmek is tememizde Sovyet Rusya'nın büyük rolü o lduğu şüphesiz bir 
keyfiyettir. Yanıbaşımızda bir koca devlet sabah akşam Türkiye 'ye gözü
nü diker ve bunu durup dinlemeden boyuna ilân ederse, bu devletin ken
disine karşı müdafaa tedbirleri a lmak lüzumunu gittikçe artan bir şid
detle hissett irmesinden daha tabii ne olabilir? 

Duyduğumuza göre notada Türkiye'ye yapılan askerî yard ımlardan 
da -Rusya'ya karşı hazırlık olarak- şikâyet edilmektedir. Türkiye ordula
rını kuvvet lendirme, gençleşt irme, c ihazlandırma ve sert leşt irme tedbir -
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leri hakkındaki bu telâkki tarzı da yanlıştır. Ordular ımızın kuvvet lenme
si ve modern silâhlarla gittikçe daha iyi c ihazlanması müdafaa plânına 
dahil bir vaziyetin ifadesidir. Eğer bu gibi yardımlar bir tecavüz fikri ifa
de edecekse, o halde Sovyet Rusya 'nm yıl lardan beri Türkiye 'nin yanıba-
şmdak i diğer komşularını , kendi peyklerini boyuna s i lâhlandırmasına ne 
mâna veri lmelidir? Halbuki hiç bir Türk hükümeti bu hususta Sovyet 
Rusya 'ya ş imdiye kadar herhangi bir nota göndererek hiç bir ş ikâyet ile
ri sürmemişt ir . 

Dâvanın esası kafalardan tecavüz fikrini silip ç ıkarmak noktasında 
toplanmaktadır . Böyle bir niyeti o lmadıkça Rusya 'nın hiç bir endişesi ol
m a m a k lâzım gelir. Rusya tecavüz emeller ine son verdiği gün hiç bir pak
tın sebep ve hikmeti kalmıyacak, herhangi bir müdafaa sis temine lüzum 
duyulmıyacakt ır . Hâdiselerin iki ist ikamete götürecek her iki anahtarı 
Stalin' in belindedir. 

Ş imal komşularımızın bütün bunları çok iyi bildiklerinden şüphe edi
lemez. Ne çare ki Atlantik Paktını her vesile ile Rusya aleyhine çevri lmiş 
bir taarruz tertibi gibi gös termek M o s k o f dış politikasının mihveri haline 
gelmiştir. 

Türkiye 'nin hiç bir devletin toprağında gözü yoktur. Fakat y ine Türki
ye 'nin her isteyene topraklarını bağışlayacak bir memleke t olmadığını da 
Ruslar kadar hiç bir millet bi lemez. 

Unutu lmuş gibi görünen bu iki sade hakikati karşılıklı olarak hatır
ladığımız, kabul ettiğimiz gün, Sovyet Rusya ile aramızdaki ihtilaf mev-
zuunun başlıca sebebi derhal zail olabilir. 

Ali Naci K A R A C A N 

RUS N O T A S I (*) 

Esas konuya girmeden önce usule dair bir kaç söz söyleyeceğiz . 

Rus notası Cumartesi günü Tas Ajansı tarafından aynen yayınlan
mış, ertesi gün muhtelif dünya ajansları ile yabancı gazeteler ilgilendik
leri ö lçüde onu almışlar, fakat e l a n Türk Milleti ile Türk milletvekilleri bu 
hususta ancak bu ajansların verdikleri özetten başka bir şey bi lmemek
tedirler. 

Hüküme t ve Anadolu Ajansı bu geri anlayışı bırakıp herkesin bildiği

ni bizlerden bir müddet saklamaktan vaz geçseler çok iyi olur. 

Esasa gelel im: 

Rus notasma dair yabancı kaynaklardan gelen özetler şunu gösteriyor. 

(*) Kudret Gazetesi : 7 Kasım 1951 
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1) Rusya, görenek edindiği gibi Amerika 'y ı ve Atlant ik misakı devlet
lerini saldırgan saymakta ve onlara katılan Türkiye 'yi suçlu görmektedir . 

2 ) Misakçı devletler arasında Rusya 'ya bitişik tek devlet Türkiye oldu
ğundan Moskova hükümet i bu yönden hem ayrıca kuşkulandığını açık
lamakta, hem de bu durumun Türkiye 'ye pahalıya mal olabi leceğini an
la tmağa çalışmaktadır. 

3) Rusya, Türkiye 'de kurulacak hava vesaire üslerinden kuşkulandı
ğını ve bunları kendi aleyhine yönelt i lmiş saydığmı bildirmektedir . 

Eğer bu özette yanlışlar varsa bundan biz değil, sansürcü bir anlayış
la hareket eden ve vazifesini yapmayan Anadolu Ajansı sorumludur. 

Atlant ik M i s a k m m saldırıcı amaçla değil, s avunma düşüncesi ile ya
pıldığını anla tmağa lüzum görmeyiz . Bundan başka meselâ Fransa, Bel
çika, Fe lemenk vesair ülkeleri 

A l m a n l a r ı n elinden kurtarmış olan Amer ika ve İngiltere 'nin hiç bir iç 
işe kar ışmadan oraları boşalttıkları, halbuki Rusya 'nm Lehistan 'dan 
Bulgaristan 'a kadar her girdiği yerde kaldığı düşünülürse kimin emper
yal is t o lduğu açıkça görülür. 

Bunlara işaret ettikten sonra bizi i lgilendiren kısımlara gelel im: 

Eğer Rusya 1925 tarihli dost luk ant laşmasmı yen i lemeğe razı olsay
dı ve hele bizden Doğuda toprak ve Boğazlarda üs is temeseydi Türk-Rus 
münasebet ler i 1920'de başlamış olan dostluk havası içinde devam ede
bilirdi. Belki Bulgaristan'daki Rus işgak-nin uzamas ı bu münasebet le r 
üzerine kuşku serperdi. ancak Türkiye ötedenberi gü tmüş olduğu siya
sayı değişt i rmezdi . 

Türkiye , Rusya'ya karşı o derece doğru davranmışt ı r ki, A l m a n ve 
İ talyan saldırı ihtimallerini önlemek için İngiltere ve Fransa ile bağlaştığı 
vaki t bunun hiç bir suretle Rusya aleyhine yönel t i lemiyeceğini tasrih et
mişti . 

Buna karşıkk Rusya muzaffer olur olmaz bizden toprak ve üs istedi. 
Bu, açık bir düşmanl ık değil de nedir? 

Biz Atlant ik misakı devletleri arasında bu biçün bir taleple karşılaş
mış tek devletiz. Dolayısiyle eğer Rus emperyal izmine karşı tedbir a lmak 
insanlık ve milliyet baknnmdan meşru bir hak ise en meşru ve hakk du
rumda bulunan devlet Türkiye'dir. 

Önenüi bir nokta üzerinde du rmak gerekir: 

Rusya mademki bizden istediği toprak ve üsleri derhal zorla a lmaya 
kalkışmıyacakt ı neden bunları istedi ve Türkiye 'yi gayet tabiî olarak ken-
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di a leyhinde destek aramağa sevkederek bugünkü gergin durumun to
humlar ını daha 1945de ekti? 

Moskova hükümeti istediği yerleri ve üsleri savaşarak a lmayı uygun 
göreceği ana kadar pek âlâ Türkiye 'ye karşı dost görünmekte devam eder, 
dost luk ant laşmasmı yenil iyerek bizi bir dereceye kadar bağlar ve böyle
likle biz im hürriyet dünyasının savunma tedbirilerine g i rmeye çalışma
mız kesin bir zaruret haline getirmiyebil irdi . 

Tut tuğu yolla Moskova hükümet i bir yandan Türk azmini takdir etti
ğini göstermiş , öbür yandan da açıkça ilân edilmiş ve fırsat kol laması ta
bii olan Rus düşmanlığı karşısında günün birinde yalnız ka lmamak için 
bizi Atlant ik misakına g i rmeğe sevk etmiştir. 

Bu olay Bay S talin'in yanı lmaz bir devlet adamı olduğu hakkında do
laştırılan sözlerin doğru olmadığını gös termekle hürriyet dünyas ı için ay
rıca bir güven kaynağıdır. 

Biz de biliriz ki, bir Türk-Rus savaşı bize pahalıya mal olur, ancak ne 
Rusya 'ya ne de kimseye savaşsız toprak ve üs v e r m e m e ğ e kesin olarak 
karar ve rmiş bir millet o lduğumuz için Rus talepleri karş ısmda şu şık
lardan birini seçmek zorunda kaldık: a ) Resmen ilân edilmiş Rus düş
manl ığı fiili bir askerî tecavüz haline gelince yalnız kalmak; b) Bir müd
det Rusya ile başbaşa savaşıp ondan sonra bir genel savaşın ç ıkmasiyle 
y ü k ü m ü z ü n hafiflemesini ummak; c) Rusya bize çatarçatmaz bir genel 
savaşm çıkmasını sağlamak. 

Dünyanın bugünkü durumuna göre ilk andığımız şık, yani Rusya ile 
sonuna kadar başbaşa savaşmamız şıkkı pek az muhtemel idi. Ancak 
Rus saldırısı karşısında Birleşmiş Mületler anayasası gereğince Korevari 
ya rd ım görmektense bize saldırün* saldırı lmaz Atlant ik misakına dayana
rak genel savaşm patlamasını umabilecek bir du rum husule ge t i rmek bi
z im için daha hayırlı idi ve muvâfık-muhal i f bütün Türkler o yolda çalış
tılar. 

Esasen bir Türk-Rus savaşmı önlemenin en iyi çaresi bu yüzden 
derhal bir genel savaş ç ıkması ihtimalini saldırıcıların gözü önüne ser
mekti . 

Sözün kısası: Bütün olup bitenlerden tek sorumlu m a k a m Moskova 
hükümetidir . 

Topraklar ımızda, tabiî bizim misaka g i rmemiz Rusya'nın durumunu 
güçleştirmiştir . 

Notasmda bunu belirten Rusya kendisi Romanya ve hele Bulgaris
tan'a yer leşmekle bizim durumumuzu güçleşt irmiş o lduğunu neden dü
şünmüyor ve oralarını boşal tmıyor? 
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Karşıl ığını biz verel im Çünkü kendini bizden daha güçlü görüyor, 
"kuvvet hakkı ezer" sözünü tabiî buluyor ve zayıfın kuvvetl iye ses çıkar
mas ına aklı ermiyor. 

Atlant ik misakı ise kuvvetin hakkı ezmemesi için yapılmıştır . 

Hikmet B A Y U R 

S O V Y E T N O T A S I (*) 

Dünyayı rahatsız eden ne kadar mesele varsa, hemen hemen hepsi 
tek bir meseleden ibaret. Bu tek mesele, Sovyetler Birliği poli t ikasının 
uyandırdığı umumi emniyetsizliktir. Hür milletler u m u m i emniyetsizl ik
ten kendi hisselerine düşen tehlikeyi karşı lamak üzere meşru savunma 
tedbirleri almaktadırlar. Aynı Sovyetler Birliği nasıl olur da bu tedbirleri 
kendisine karşı tecavüz hazırlığı sayabilir? 

Son Kore hâdisesinden bir ay önce, Amerikal ı lar başta o lmak üzere 
Batı demokrasi ler i ordularını dağıtmış bir halde idiler. Bir leşik-Devlet-
ler'in silâh altındaki kuvvetleri, Yugoslavya 'nın silâh a l tmdaki kuvvetleri 
kadar bir şeydi. İngiltere ve Fransa 'nm, buhran içinde bulunan ekonomi
lerine düzen vermekten başka bir düşündükleri yoktu . 

Amer ika Güney-Kore 'den askerlerini çekmişti . Sovyet ler Birliği bu çe
kilişi, kendi adamları ve silâhları ile hazırlamış olduğu Kuzey-Kore kızıl
larını harekete geçirmek için fırsat saymıştır. Bu bir d ö n ü m noktası idi. 
Sovyet Rusya 'ya hiçbir itimat kalmamıştı . Kuvvet lenmek ve Kore gibi 
o lup bittileri önliyecek si lâhlanma ve cephelenme tedbirleri a lmak lâzım
dı. Hür milletlerin hürriyetlerini koruyabilmeleri için ne zaman ne taraf
tan kopup geleceği bil inmiyen Kızıl emperyal izmin tecavüzlerine karşı te
tikte bulunmalar ı zaruri idi. Sovyetler Güney-Kore 'n in imdadına koşul
masına "başka bir devletin iç işlerine müdahele" ve bir tecavüze karşı sa
v u n m a tedbirlerinin alınmasına da "Sovyetler Birliği emniyet ini tehdit et
mek" mânas ı vermişlerdir. Fakat bu propaganda taktiği hiçbir yerde sök-
memişt i r ve sökmiyecektir . Bugünkü dünya karışıklığını g idermek için 
tek yol , tek çare Sovyetler Birliği 'nin hür milletlere emniyet vermesidir . 

Sovyet ler Birliği 'nin Türkiye'ye gönderdiği nota, aynı propaganda tak-
diğinin daha yersiz bir tekrarından başka bir şey değildir. Daha da yer
siz diyoruz. Çünkü Sovyetler Birliği Türkiye'nin toprak bütünlüğü aley
hine açıktan açığa iddialarda bulunmuştur. Doğu vilâyetlerini istemiştir. 
Boğazlarda üs istemiştir. Türkiye 'yi demirperde arkasındaki peyk devlet-

(*) Ulus Gazetesi : 7 Kasım 1951 
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lerden biri o lmak veya devamlı bir tecavüz tehlikesi ile karşı karşıya bu
lunmak arasında seçmeli bırakmıştır. Sovyet ler Birliği, Türkiye ile and-
laşmasmı bozduğu zaman Atlantik Paktı cephesi yoktu . Sovyet ler Birliği 
Doğu vilâyetleri ve Boğazlar işini ortaya attığı zaman, Türkler her hangi 
bir cephede ye r almak niyetinde değil idiler. Zati Batı demokrasi ler inin 
Sovyet ler Birliği 'ne karşı cephe kurmak rüyalarına bile g i rmiyordu. Tür
kiye'yi devaml ı emniyetsizlik tehdidi altında yar ım milyon askerini sefer
ber tu tmak ve milli kalkınma için harcıyacağı emek ve masrafları o rduya 
v e r m e k zorunda bırakan Sovyetler Birliği'dir. 

Sovyet ler karşı lanndakilerin savunma hazırl ığından vazgeçmeler in i 
is temekte bile samimi değildirler. Bu hazırlığın yükünü is temeksizin çe
kenler v e bu yükten kur tulmak için çırpınıp duranlar Batı demokras i le
ridir. Bilâkis Batı demokrasi ler inin bu hazırlık yükü altında ezile ezile ni
hayet meydanı kızıl emperyal izme bırakmaları , Sovyet ler Poli t ikasının 
başlıca hedefi değil midir? 

Kimsenin kimseyi aldatacak hali kalmamıştır . Bugünkü u m u m i em
niyetsizlik tehlikesi ile bu tehlikenin doğurduğu buhranlardan kurtulma
nın tek yolu barıştır. Barış da sadece Sovyetler Birl iğinin elindedir. 

Sovyet ler Birliği barış yapmak istemedikçe, hür milletler hürriyetleri
ni koruma tedbirlerinde devam edeceklerdir. Bu karşılıklı hazı r lanmadan 
bugün doğan, ya rm doğacak olan bütün mesuliyetler sade bir Sovyet ler 
Birl iğinin omuzla rma yüklenmektedir ve yüklenecektir . 

Türkiye 'nin Sovyetler Birliğine karşı tamamiyle m a s u m olduğu ve 
kendi var l ığmı sakınmak için eski yeni hükümetler inin almış oldukları 
tedbir lerde tamamiyle haklı oldukları hissi, bir "milli his" denecek kadar 
y i r m i mi lyon Türk'e malolmuştur. K o m ş u m u z u n yalnız bu noktada hiç
bir tereddüde kapılma ması lâzımdır. 

Falih Rıfkı A T A Y 

Z E H İ R E K A R Ş I Z E H İ R L E M Ü C A D E L E ! (*) 

Sovyet ler in hükümete bir nota vermesiyle Bolşevik ajanlarının komü
nizmi Türkiye 'de teşkilât landırma yolunda daha cüretli teşebbüslere geç
meler i hâdisesi, hemen hemen aynı günlerde vukua geldi. İki hâdisenin 
aynı zamanda cereyan etmesini tesadüfe hamle tmek müşküldür. Memle 
keti içinden, canevinden vu rmak için Ruslardan herhangi bir gizli yol la 
emir aldıkları muhakkak olan hainler, hiç şüphe y o k ki faaliyetlerini ar-

(*) Milliyet Gazetesi : 8 Kasım 1951 
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t ı rmak, memleket i karıştırmak mevzuunda ellerinden geleni yapman ın 
tam zamanı olduğu talimatını da, y ine oradan, Moskova 'dan telâkki et
mişlerdir. 

Kore 'ye asker göndermek kararımızın ertesi günü Avrupan ın muhte
lif şehirlerine dağılan ve "Barışseverler" adını taşıyan komünis t teşekkül
lerin bulundukları memleket lerde Kore 'ye asker gönderdikler i için garplı 
devletleri i thama, bu meyanda Türkiye 'deki Barışseverler g rubunun da 
Kominfo rmun emriyle beyannameler neşrederek halkı Kore 'ye asker gön
de rme aleyhinde tahrike ve galeyana şevketmeler i nasıl bir tesadüf değil 
idiyse bu seferki aşırı tahriklerin de aynı suretle nota ile aynı zamana 
rastlaması, y ine bir tesadüf değil, t amamen bir tertip eseridir. Tert iple
rinde hesaplı ve ahenkli hareket e tmek Bolşevik propagandacı lar ının 
başlıca marifetidir. 

Otuz yıldır tâ İstiklâl Mücadelesinden beri, Ruslar Türkiye 'de komü
nizm propagandası yapmakla meşguldürler. Millî bünyemizin ve içt imaî 
tesislerimizin hususiyet ve kuvvetleri, zayıf cemiyet lere çabuk hulul eden 
ve tahriplerini süratle gerçekleştiren bu mikrobun, ş imdiye kadar, bizde 
tesirsiz kalmasında başlıca âmil teşkil etmişlerdir. Her şeyden evvel va
tanperver olan Türk Cemiyet i komünizm adı veri len Rus çorbasını , zehir
den başka birşey olmadığını bildiği için hiç bir zaman içmek is tememiş 
ve zaman zaman şayet bu zehiri içmiş bazı bedbahtlara rastlanırsa cemi
yet o bedbahtları kendi bünyesinden söküp atmağı, kusmağı , içtimaî sıh
hatini korumağı daima bilmiştir. 

Ancak , Sovyet Rusya'nın yanı başında yaşamak gibi coğrafi bir bed-
bahtkğa uğramış olan bu milletin giriştiği büyük memleke t dâvalariyle 
meşgul olurken bir taraftan da kendisini içinden parçalamağa, karıştır
mağa, Sovyet Rusya için bir hazır lokma haUne koymağa uğraşan vatan 
hainleriyle, idealist veya casus komünist lerin hiç bir nev' iyle uğraşarak 
vakit kaybetmeğe, bir tehlikeyi bile bile kendi topraklarında yaşat ıp filiz-
lendi rmeğe tahammülü yoktur. Onun için dâvayı ş imdiye kadar gelip ge
çen hükümetler in ele aldıkları gibi üstünkörü tedbirlerden ziyade cezrî 
harekete geçerek kökünden tasfiye yoluna gidilmelidir. Yani öyle tedbir
ler al ınmalıdır ki bu memleket te komünizmin hiç bir suretle barmamıya-
cağı hususunda, içeride ve dışarıda, artık hiç k imsede en küçük bir şüp
he veya tereddüt görülmemelidir . 

Bunun çaresi, tedbiri ne olabilir? Suçluyu, suçsuzu ayıracak, "Komü
nist" diye masumun cezalanmasına, yanmasına haksız i thamlar alt ında 
kalmasına meydan bırakmıyacak, fakat komünist i , memleket düşmanı 
komünist i , Rus uşağı komünisti , bugün içimizde sinsi sinsi yaş ıyan. fa-
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kat yar ın ilk fırsatta başına bir kızıl külah geçirerek bu memleket i Sta-
lin'e bir hediye gibi sunmaktan çekinmiyecek olan vatan haini komünis 
ti yakal ıyarak ya asacak ya memleket dışına atacak, müeyyideler i nasıl 
bulacağız? 

Bize öyle geliyor ki Demokra t Parti hükümetinin ehemmiyet le ve ace
le olarak üzerinde durması lâzım gelen hayatî ehemmiyet te mesele lerden 
biri budur. Türkiye 'deki komünizm faaliyetlerini kökünden kurutacak bir 
kanunu, Şevket M o r c a n i n kanunu sekimde değil, fakat esaslı tetkikler
le ve en müessir müeyyideler in tedvini suretiyle, bir an evvel ç ıkarmak 
zamanı gelmiştir. 

Memleke t in bu sahada maruz bulunduğu tehlikeyi el indeki bilgilerle 
herkesten daha iyi ölçecek vaziyette bulunan hükümet tarafından gele
cek bir teklif, hastalığın teşhisiyle beraber, öyle sanıyoruz ki, şifalı ve mü
essir üâcını da beraber getirebilir. 

Demokra t Parti hükümet inin kararlı, ölçülü, vatanperver seciyesin
den bunu bekliyoruz. 

Ali Naci K A R A C A N 

L Ü T F E N Y A Y I N L A N S A (*) 

Sovyet ler Cumhuriyet inin geçen hafta hükümet imize gönderdiğ i nota 
ile evvelki akşam bizim verdiğimiz cevap aynı zamanda yayınlandı . Bu iki 
ves ikayı arka arkaya okuduğumuz zaman Atlant ik Paktına g i rmek iste
mekte ne kadar haklı o lduğumuzu bir kere daha tastik e tmemeye imkân 
göremiyoruz . Hükümet imizin , hiç bir noktayı karanlık bırakmıyan, etraf
lı ve ağırbaşlı cevabı, hislerile hareket e tmiyen her objektif görüşlü insa
nı ta tmin edecek kadar açıktır. 

Millet lerarası münasebet lerde karşılıklı saygı duygular ına dikkat et
mek lüzumuna inananlardanızdır. Pariste'ki O N U toplantısında İngiliz 
Dışişleri Bakanı Eden in de işaret ettiği gibi tart ışmaları sert sözler ve 
şiddetli isnadlarla ç ı ğ ımdan ç ıkarmayı manasız buluruz. S in i r lenmek ve 
konu dışı iddialara kalkışmak daha ziyade haksızların başvurduğu bir 
usuldür. Bu itibarla biz Menderes hükümet inin Sovyet Büyük Elçisine 
verdiği notaya hâkim olan efendice üslûbu takdirle karşı ladığımızı da ifa
de etmeliyiz. Dediğimiz gibi, iki vesikayı okuyanlar, kimin haklı, kimin 
haksız o lduğunu derhal anlayacaklardır. 

(*) Cumhuriyet Gazetesi : 14 Kasım 1951 
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Fakat gönül isterdi ki bu notalar Sovyet Rusya 'da aynen yaymlans ın . 
Çünkü haber leşme hürriyetine riayet eden Demirperde dışı ülkelerde du
rum zaten ilk günden beri aydınlıktır. Atlantik Paktının niçin kurulduğu
nu, tecavüz emellerini kinlin beslediğini, manasız bir harp psikozu yara
tarak dünyayı mütemadiyen kimin rahatsız ettiğini artık büyük küçük 
bütün dünya halkı yakından bilmektedir. 

Yalnız Demirperde arkasında hâdiselerin tek taraflı olarak gösteril
mekte oradaki insanlar devamlı bir telkin altında tutulmaktadır. Sovyet 
vatandaşlar ına olaylar tamamile ters olarak aksettiri lmektedir. Bir mer
kezden idare edilen Sovyet gazeteleri ve radyoları vasıtasile halka şu fi
kirler aş ı lanmak isteniyor. 

"-Dünya emperyalist leri Sovyet Rusya 'ya karşı harb açacak fütuhat 
emellerini gerçekleşt i rmeye çalışıyorlar. Bunun için baş emperyal is t 
Amer ika öteki milletleri Rusya aleyhine kışkırtıyor ve silahlandırıyor. Biz 
barış uğruna gece gündüz gayret harcarken onlar harıl harıl ordu kuru
yor, tecavüz paktları imzalıyor, tertipler hazırlıyorlar. Maksadlar ı . doymaz 
iştahları uğruna dünyayı köle gibi kullanmaktır." 

Ne yazık ki yedisinden yetmişine kadar bütün Demirperde sakinleri
ne Tanr ı 'nm günü yalnız bu sözler telkin edilmektedir. Orada yaşayan in
sanlar karşı tarafın cevaplarını dinlemek, gerçeği araş t ı rmak ve ona göre 
h ü k m ü n ü vermek imkânlarından mahrumdur. Demirperde geris inde 
sun'i bir efkârı umumiyeye sun'i heyecanlar, kinler ve nefretler aşılan
maktadır. 

Biz im anlayamadığımız, bütün bu çalışmaların Sovyet Rusya 'ya ne 
kazandırabileceğidir . Demirperdenin dışmda kalan bütün dünya ile bir
likte şüphesiz biz de şerefli bir barışı en şerefli zaferlere tercih ederiz. N o 
tamızda da belirtildiği gibi. Cumhur iyet Türkiyesinin ötedenberi tuttuğu 
yo l barış yoludur. Evvelki gün Sayın Sovyet Büyük Elçisine verdiğimiz ce
vaba gel inceye kadar imzamızı taşıyan bütün vesikalar bunu ispata bol 
bol yeter. Fakat ne yaparsmız ki şerefli bir barış kurulmak için sadece bir 
tarafın iyi niyetleri kâfi değildir. Hattâ bütün dünya barış istese de bir tek 
devlet kötü niyet beslese dünyayı huzursuzluktan kur tarmak gene m ü m 
kün olamaz. 

Cevabımız Demirperde memleket ler inde yayınlansaydı , bu gerçeği 
orada tastik edenlerin sayısı da herhalde barışçılara ümid verecek kadar 
fazla olurdu. 

Nadir N A D İ 
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RUS N O T A S I V E K A R Ş I L I Ğ I M I Z (*) 

DIŞİŞLERİ B A K A N L I Ğ I N I N T A V Z İ H B E Y A N N A M E S İ 

Rus notası hakkındaki düşünceler imizi daha önce ajansların verdik
leri haberlere göre bildirmiştik. Metni okuduktan sonra buna bir şey ek
lemeğe lüzum görmüyoruz . 

Müstebi t komünist düşüncesinin aldığı biçimleri açıklaması bakımın
dan no tanm Atlantik misakına ait kısmı dikkate değer. Orada bu toplu
luk hakkında şöyle denilmektedir: 

".. . .Bilakis bu camianın tecavüzi gayeler gütmekte o lduğuna ve bina
enaleyh milletlerarası sulh ve emniyet i takviye dâvasma hizmet eyl iyeme-
diğine Sovyet hükümeti ş imdiye kadar resmi vesikalar ında işaret eylemiş 
bulunmaktadır ." 

Bu biçim yazış âleme şunu ifade e tmeğe varıyor: Rus hükümet i ken
di resmî vesikalarında, yani nota ve sairelerinde bir şeye işaret ederse 
"mutlak hakikat" odur ve herkes ona inanmağa mecburdur . İçerde nasıl 
Bay Stalin'in işaret ettiği her yön kesin gerçek ise, dışarda da öyle olma
lıdır. 

Bizce bu notayı şimdilik ve Orta Doğu 'da ayrıca bir kargaşalık çık
mazsa, soğuk savaşla ilgili bir ürkütme denemesi saymak gerekir. Ancak 
met inden Rusya'nın btı nota alışverişini devam et t i rmek istediği anlamı 
da ç utabilir. 

B iz im karşılığımız yerindedir, hem ağırbaşlıdır, hem de ağır basmak
tadır. Fakat bu hükümü genel durum hakkında herkese kadar bilgi sa
hibi olarak, yan i belki eksik bilgilerle vermekteyiz . Buna göre kesin hü
küm için işin gelecekte ki safhalarını beklemek gerekir. 

Dışişleri Bakanlığının üç günden önce 11 Kasım'da, Orta Doğu ko
mutanl ığı hakkında yayınlamış olduğu tavzih beyannamesine gelel im: 

Bu vesika, hiç bir şeyi aç ık lamayan ve izah etmeyen, ancak yapı lmış 

tenkitlere karşılık verildiği duygusunu uyandı rmak isteyen bir yazıdır. 

Türk milletince ve Türk kamutayınca bil inmesi gereken yönler şun
lardır: 

1) Orta Doğu komutanl ığına bağlı kuvvetler ve bu arada Türk Ordu
su, A r a p ve İran âlemleri ile İngiltere arasındaki ihtilafların türlü safha
larında, kullanılacak mı. kullanılmıyacak mı? 

(*) Kudret Gazetesi : 14 Kasım 1951 
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2) İlk maddede andığımız ihtilaflar sonucunda Rusya 'nın işe açık ve 
ya örtülü biçimde karışması ve Türk ve Rus Orduları a rasmda vuku bu
labilecek çarpışmalar derhal misakçı devletlerle Rusya a rasmda resmen 
ve fiilen savaşı gerektirecek mi? Yoksa bu işte Türkiye 'ye Kore 'ye yapıldı
ğı gibi sadece yard ım mı edilecektir? 

Demin de dediğimiz gibi milletimizce ve kamutayımızca açık olarak 
biÜnmesi gereken yönler bunlardır. Dışişleri Bakanl ığının tavzihi bu ko
nuları hiç aydınlatmıyor. Halbuki Atlantik Misakına g i rmemiz için kesin 
karar veril irken bunlar aydınlanmış olmalıdır. Bunlara veri lecek karşılı
ğa göre bizim misaka herkesinki ile eş yük kabul ederek mi, yoksa her
kesten fazla yükler yüklenerek mi gireceğimiz anlaşılacaktır. 

Üzerinde durduğumuz bu beyannamenin bu yönler i hiç aydınlatma
ması, herkesin dimağını t ı rmalayan bu sorular karşılığının a leyhimizde 
olması ihtimalini çok kuvvetli kılmaktadır. 

Bazıları şunu diyebilirler: Bu gibi meselelerin gizli tutulması gerekir, 
tâ ki düşmanlar işi öğrenip ona göre davranamasınlar . 

Bu düşünce ilgilen d iğimiz konu için çok yanlıştır, çünkü artık bu gi
bi şeyler saklanılmıyor, her millet hükümetinin kendi a d m a giriştiği ta
ahhütleri öğreniyor ve ancak o vakit bu taahhütlerin bir değeri oluyor. 

Bundan başka, dost düşman herkesin, kendi kendine olsun sorduğu 
yukardaki suallerin cevapsız kalıp gerçek durumun gizli tutulması b iz im 
üzer imize azamî tehlikeyi çeker ve ancak bizim zararımıza olarak, öbür 
misakçı devletlere yarar. 

Eğer muhtemel düşmanlar ımız bizim bu yoldaki gerçek taahhütleri
mizi bi lmezlerse kaidesine göre bunları azamî derecede saymağa mecbur 
olurlar ve bize karşı ona göre en çetin hazırlıklarda bulunurlar. Böylelik
le bu gizlilik yüzünden ateş. daha kesif surette bizim aleyhimize ve o nis-
bette hafiflemiş olarak öbür misakçı devletler aleyhine tevcih edi lmek 
üzere düşmanlarca hazırlık yapılır. 

Dışişleri Bakankğıı ı ın belirsiz beyannamesi Türk milletinin yeter öl
çüde aydmlat ı lmış o lmadan maceralara sürüklenmesi ihtimalini ortaya 
çıkarıyor. 

Kamutay bu durumu düzel tmez ve yukarda anladığımız noktaları ay-
dmlat t ı ramazsa görevini yapmamış ve Türk milletine karşı borcunu öde
memiş olur. 

Önceleri de dedik. Orta Doğu komutanlığının tek görevi komünis t 
dünyasının, biz dahi. son dört misakçı devletten birine çattığı vakit çıka-
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cak genel savaşta General Ayzenhover ' in yüksek komutas ı altında Orta 
Doğudak i askerî kuvvetleri sevk ve idare e tmek ve bu amaçla hazırlıklar 
y a p m a k ise onun kurulmasını kabul ederek misaka g i rmemiz bizim için 
bir faydadır, yoksa zarardır ve fuzûli bir tehlikedir. 

Hikmet B A Y U R 

CEVAP V E R M E M E K Y E R İ N D E D İ R (*) 

Dışişleri Bakanımız Fuat Köprülü, Büyük Millet Mecl is inde, Sovyet 

Rusya tarafından bize verilen ikinci notaya hükümet imiz in neden cevap 

ve rmeğe lüzum görmediğini izah etti. Bu izah Moskova 'y ı cevapsız bıra-

kış ımızm, söyliyecek söz bu lamamak gibi acizden değil; söz anlamaz, da

ha doğrusu anlamak istemez fena niyet sahibi birile yapılan bir münaka

şada o lduğu gibi "Ne söylesek nafile" diye lâf kesmekten ibaret o lduğunu 

gösteriyor. Bu hareket tarzı tamamile yerindedir. Çünkü sürüp gidecek 

boş münakaşalara gir işmekte fayda yoktur. 

Sovye t Rusya, ikinci notasında da birincisin deki yersiz iddialarında 

ısrar etmiştir. Bu iddialara göre, Atlant ik Paktı tecavüzî mahiyet tedir ve 

Rus hududu civarmda yapılan hava meydanlar ımız emperyal is t devletle

re Sovye t topraklarına taarruz imkanı ve rmek için yapı lmış üslerdir. Bu 

boş iddialara verdiğimiz cevapları Kızıl Çarlık tatmin edici bu lmamış ; 

ikinci no tasmda sesinin perdesini biraz daha yüksel terek Sovye t Rus

ya 'ya müteveccih tecavüz emelleri besliyen Atlant ik grubuna g i rmemiz in 

"Türk-Sovyet münasebetler ine ağır bir zarar ika edeceği ve bu siyaseti

mizden doğacak akıbetlerin mesuliyetinin t amamen Türkiye hükümet ine 

raci olacağını" ileri sürmüştür. 

Sovye t notasınm bu cümlesinde bir tehdit kokusu vardır. Moskova 

Atlant ik Paktına girmemizi ön lemek için "emperyalist pakt devletleri le iş

birliği yaparsanız sonra kar ı şmam ha!" demek istiyor. Halbuki tamamile 

tedafüi ve barışçı bir mahiyet taşıdığına, bütün d ü n y a n m inandığı bu 

pakta biz de tedafüi ve barışçı bir maksat la g i rmek kararındayız. Biz emi

niz ki Sovye t Rusyayı idare edenler de, pak tm hakiki maksa t ve gayesi te

dafüi ve barışçı olduğunu pek iyi bilmektedirler. Onların pakta karşı gös

terdikleri husumet, kendi tecavüzî emeller ine karşı kuvvetl i bir mania 

teşkil e tmesinden ileri gelmektedir. Ni tekim Dışişleri Bakanımız da "Sırf 

tedafüi olan Atlantik Paktının kurulmasından ve bizim ona i l t ihakımız-

(*) Cumhuriyet Gazetesi : 12 Aralık 1951 
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dan ancak tecavüz emelleri besleyenler hoşnutsuzluk duyabilirler" de
mek suretile bu noktaya parmak basmıştır. 

İngiltere 'de temas ettiğimiz salahiyetli şahsiyetler ve gazetelerle ve Pa
ris'te görüş tüğümüz resmî kimseler ve basm temsilcileri , memleket ler i 
u m u m î efkarının Sovyet Rusya'ya karşı en küçük bir tecavüz niyeti bes
lemediklerini ve pakt devletlerinin sadece Moskova 'nın bir tecavüzüne 
karşı kendilerini müdafaa e tmek ve böylece barışı korumağa çal ışmak 
gayesini takip ettiklerini söylediler. Bu memleket lerde temas ett iğimiz 
halktan da şunu anladık ki insanlar harbten nefret ediyorlar. Sovyet 
Rusya 'ya karşı harb açılmasını, istiyen tek kişi görmedik . Atlant ik Paktı
na dahil milletlerin hepsinde demokrasi , yani halk idaresi hâkimdir. 
Harb gibi bir felâket şöyle dursun, halkın istemediği herhangi bir şeyi 
hükümet ler in yapmağa kalkışmaları imkânsızdır. Oralarda bir Poli tbüro-
nun totaliter zihniyet ve tahakkümü değil, milletin iradesi hâk im bulun
duğuna göre. Atlantik Paktının tecavüzî bir harb cihazı o lmasının imkân 
ve ihtimali yoktur. Üçüncü bir Dünya Harbi olacaksa bunu Atlant ik Pak
tı devletleri değil , Sovyet Rusya tahrik edecektir. Ni tekim Kore 'de öyle ol
muş Komünis t Şimal Kore demokrat Cenub Koreye durup dururken ta
arruz etmiş. Birleşmiş Milletlerin yardımile Kızıl Kore Orduları mağlup 
edil ince Peyklerden Komünis t Çin de, Moskova 'nm teşvik ve tahriki ile 
harbe katılmıştır. 

Atlant ik Paktının kurulmasında Sovyet Rusya'nın 1945'te harb bittik
ten sonra takip ettiği tecavüz kışkırtma ve karışt ırma polit ikası en mü
him âmil olmuştur. Moskova barışçı bir siyaset takip etmiş olsaydı, ne bu 
pakt kurulur; ne de pakt devletleri kendilerini ve barışı korumak iç m mil
yarlar sarfederlerdi. İngiltere'de İkinci Dünya Harb inm tahribatı hâlâ yer 
yer duruyor, o harbin sebeb olduğu darlıklar hâlâ devam ediyor ve İngi
liz milleti, bu harabeleri tamir edecek, rahata ve refaha kavuşmasını ön
leyen tahdidleri kaldıracak yerde, yeni bir felâketle karş ı laşmamak için 
tekrar s i lâhlanmak zorunda kalmış bulunuyor. 

Türkiye 'ye gelince, biz barışseverliğimizin en büyük delilini İkinci 

Dünya Harbinde verdik. Bizim Atlantik Paktma girişimizi ve hava üsleri 

inşa e tmemizi tecavüz emelleri beslediğimize veya, bu gibi emeller besle

yenlere âlet olacağımıza atfetmek, bir t evehhümden ve fena niyetten baş

ka türlü tefsir edi lemez. Türk milleti, bir tecavüze uğramadıkça harbet-

mek niyetinde olmadığını ispat etmiştir. 

Abid in D A V ' E R 
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YENİ S O V Y E T N O T A S I ve D I Ş İ Ş L E R İ 
B A K A N I N I N D E M E C İ (*) 

Sovyet edebiyatına ötedenberi alışık bulunuyoruz. A k a kara, karaya 
ak demek Moskova hükümet inin en sevdiği göreneklerdendir . 

Bu bakımdan Rusya 'nın bizden Doğu Anadolu 'da toprak v e Boğazlar
da üs istemiş ve bu durumunu hâlâ değiş t i rmemiş olması , kendisine gö
re Türk-Sovyet münasebet ler ine ağır zarar verecek özde değildir. Ancak 
biz Rus istekleri yüzünden ve başımızın üstünde böyle bir Demokles kı
lıcının sal lanması dolayısiyle kendimizi daha iyi koruyabi lmek için dost 
ve bağlaşık aramıya çalışırsak Türk-Sovyet münasebet ler ine ağır zarar 
verir misiz. 

Moskova hükümeti hiç s ıkı lmadan Lafonten' in kuzu ile kurt hikâye -
s indeki kurdun mantığını biteviye kullanıyor. Ancak Türk 'ün kuzu olma
dığını hâlâ anlayamamış bulunuyor. 

Rusya, Türkiye 'nin Atlantik misakma girerek kendini daha güvenle 
savunabi lmek yolunda çal ışma s iyasasmdan "doğacak avakibin mesuli
yet inin t amamen Türkiye hükümetine raci olacağını" iddia etmektedir. 

Atlant ik misakı saldırgan bir anlaşma olsaydı, bu misaka bağlı dev
letler başka ülkeleri peyk durumuna düşürmekte olsalardı, keza barışçı 
ve herkesin hakkını sayan bir devlet o lduğunu iddia ededuran Rusya bi
z im topraklarımıza göz diktiğini bildirmiş olmasaydı , belki onun bu me
suliyet yük leme gayretini ciddiye alanlar bulunurdu. A n c a k bugünkü 
du rumda onun için hiç bir iddiasında samimiyet bulunduğuna inanmak 
kabil değildir. 

Dışişleri Bakanının "topraklarımızda asla başkalarma üs v e r m e k dü
şünces inde olmadığımızı" söylemesi memnunluk la karşılanmalıdır. 

Bunlar ı belirttikten sonra Rus notalarında başka amaçlar ın da bu
lunduğu yönüne işaret e tmeği gerekli sayıyoruz. 

B.F. Köprülü geçen pazartesi günü kamutayda yapt ığı konuşmada 
Rus notalarını yalnızca Türk-Rus münasebet ler i bak ımmdan ele almıştır. 
Halbuki bu yönün işin ancak bir kısmını teşkil ettiği besbellidir. 

Sovye t hükümeti işi pek belli e tmeden bu notaları ile biz im ger imizde 
bulunan Arap âlemini kışkır tmak amacını da güdüyor. Böylel ikle Arap' la
ra diyor ki: "İngiltere Orta Doğuda Türk Kuvvet inden faydalanmak şar-
tiyle Türkiye 'yi Atlantik Misakma sokturmayı kabul etmiş ise de siz bu 
kuvvete pek aldırmayın, ben onu sizlere karşı kul lanı lamıyacak bir du
rumda tutarım." 

(*) Kudret Gazetesi : 12 Aralık 1951 
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Rus notasının bu yönünü g ö r m e m e k aşırı saflık olur. Son nota belki 
bir karşılık veri lmesine değmez, esasen onun metnini henüz görmedik ; 
ancak Orta Doğuda bizi bir düşmanlık çember i içine a lmaya matuf olan 
komünis t entrikalarına gereken önemi vermezsek çok zarara uğrarız. 

Halbuki bu yolda ne bir başarı, ne de hatta bir çalışma eseri görülüyor. 

Bugün bizim Atlantik Misakma al ınmamız sözle kararlaştırı lmış bu
lunuyor, ancak bu yapılalı üç aya yakın bir zaman geçtiği halde henüz 
hiç bir misakçı büyük devletin meclisi bu kararı tasvib etmedi , hatta iki 
küçük devlet müstesna, bu yoldaki kanun veya karar tasarısının Mecl is 
lere veri lmiş olduğu bile duyulmadı . Misakm bütün Türkiye 'yi içine al
masını sağlıyacak olan altıncı maddenin değişmesi yönü de tabiatiyle he
nüz uzak ufuklarda duran bir ümid hakndedir. 

A m m a pek isabetsiz olarak katılmış o lduğumuz Mısır 'a nota v e r m e işi 
dolayısiyle bizim Orta Doğuda bir düşmanlar çember i içine a l ınmamız 
yön ü daha ilk günden gerçekleşmiş bulundu. Rusya bu durumu sürdür
mek v e azdı rmak için etrafı kışkırtıyor ve İngilizlerin el inde bir koz say
dığı Türkiye 'den hiç çekini lmemesi gerektiğini her tarafa ilân ediyor. 

Hükümet in yanlış siyasası bizi bu duruma düşürdü. Her hareketin, 
her tedbirin kârlı ve zararlı tarafları olur. Ancak biz Mısır 'a nota ver i lme
sine pek lüzumsuz olarak katılmakla derhal kendini gösteren zararlarla 
karşılaştık ve kâr kısmına henüz kavuşamadık. 

N e Yunanis tan, ne de misakçı hiç bir devlet kendini böyle bir duru
m a düşürmüş değildir. Amer ika ve Fransa 'nm durumlar ı ve uzaklıkları 
onları biz im uğrayabi leceğimiz tehlikelerden masun kı lmaktadu. Halbu
ki dünya bar ışma ve misakçılara edebileceğimiz hizmetle bizim bir düş
manlar çember i içine g i rmeden ve bu gibi zorluklara a t ı lmadan mis aka 
a l ınmamızı sağlıyacak özde idi. İşbaşındakilerin bilgisizUği eUmizdeki 
kozların kul lanümasmı imkânsız kıldı. 

Esasen Orta Doğu komutankğı meselesinin bizim misaka gerçekten 
al ınacağımız zamana kadar geciktir i lmesi yo lunda son günlerde varı lan 
karar bu komutanl ık işi ile Mısır işini bir arada yürü tmek is temenin ne 
derece isabetsiz o lduğunun nihayet anlaşıldığını göstermiştir . 

Yanlışın düzelti lmesi yoluna gidiliyor, ancak ondan doğan kötü ve za
rarlı du rum devam ediyor, hatta azmak istidadını gösteriyor. 

A r a p â lemi ile bar ışma işinin gerçekleşmesi ve Orta Doğudaki komü
nist entrikaları arasında hiç olmazsa bize karşı o l an la rmm kısmen tesir
siz bıraküması çok önemlidir. 

Dış s iyasamızın daha dirayetli ellere geçmesi belki bu işi kolaylaştırır. 

Hikmet B A Y U R 
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N O T A L A R D A Y A P I L A N S İ N İ R H A R B İ (*) 

Sovyet ler Birliği Türkiye 'ye karşı sinir harbine notalar vası tasiyle de
v a m e tmek istemiş, fakat aldığımız ciddi vaziyet üzerine bu taktiğin asla 
sökmediğin i ve sökem iveceğini görmüştür . Ş imal komşumuz, artık anla
malıdır ki, Türklerin baz uları kadar, karakterleri kadar sinirleri de kuv
vetlidir. 

Hadise şudur: Türkiye'nin Atlantik Paktına iltihaka davet edi lmesi 
üzerine Moskova , bize bir nota vermiş ve Pak tm Sovyetler Birl iğine karşı 
tecavüzî emellerle hazırlandığını ve buna memleket imiz in de dahil olma
sının mesuliyetleri o lacağmı bildirmiştir. Bizden lâzım geldiği şeküde ce
vap al ınca bu defa ikinci bir nota daha vererek sesinin tonunu art t ırmak
tan çekinmemiştir . Herkes gayet iyi bilir ki, Atlant ik Paktı, hiç bir devle
tin a leyhine müteveccih değildir. Ve t amamen tedafüi mahiyettedir . A n 
cak üye memleket lerden birine bir tecavüz vaki olduğu takdirde Paktın 
hükümler i yer ine getirilecektir. Mahiyet i bu kadar aşikâr olan bir pakta 
t amamen ters bir mâna ve rmek ve onun şeklini değişt irerek bir politika 
vası tası hal inde kul lanmak ancak demirperde arkasında görülen bir 
usuldür. Ve buna da hür dünyada inanacak kimse yoktur. Hattâ Sovyet
ler Birl iğinde de yoktur ama. ne yaparsmız ki, böyle hareket e tmek onla
rın işlerine gelmekte ve böylece sinir harbini devam ettireceklerini san
maktadırlar. 

Dikkat edüecek bir nokta vardır: O da ikinci Sovyet notasının, daha 
Türkiye 'ye ge lmeden bütün Rusya 'da neşredilmiş olmasıdır. Bununla ta
kip edi len gaye ayrıca iç politika bakımından Sovyet ler u m u m i efkârı üze
rinde de bir tesir yapmağa çalışmak, ve böylece yeni bir propaganda im
kânı hazırlamaktır. Rusların cevabî notamızı kendi memleket ler inde neş-
retmiyecekler i aşikardır. Çünkü hiç bir zaman bunu yapmamışlar , da ima 
Türkiye 'nin kendi notalarının ağırhğı altında bulunduğunu Rus efkârına 
telkin e tmeğe çalışmış lardn. 

Bu nevi siyaset manevralar ına bir nihayet ve rmek için, hükümet imi
zin bu ikinci Rus notasma cevap ve rmemes i ve Dışişleri Bakanımız ın Bü
yük Millet Meclisindeki beyanatiyle iktifa o lunması çok yer inde bir hare
kettir. Çünkü esasen emperyal is t emeller besliyen insanları mantıkla, 
açık hakikatlerle ikna e tmeğe imkân yoktur. Onlar bir defa kendi karar
larını vermişler , ondan sonra bütün hareketlerini bu kararın kal ıbma uy
durmağa bakmışlardır. Bundan dolayıdır ki, notaya verüecek c e v a b m hiç 
bir fiili tesiri olmıyacaktır. 

(*) Zafer Gazetesi : 14 Aralık 1951 
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Sovyet ler Birliğinin İkinci Cihan Harbinden sonra takip ettiği metod, 
k imsenin meçhulü değildir. Orada bir geniş leme ve dünya hâkimiyet i hır
sı alabildiğine devam etmektedir. Bu yüzden milletlerin kendi mukadde
ratlarını kendilerinin idare etmeleri prensibi de ç iğnenmiş ve bir takım 
Halk Cumhuriyet ler i maskesi a l tmda Romanya , Bulgaristan, Çekoslo
vakya, Polonya, ortadan silinmiştir. Uzak Şark'ta Çin'in akıbeti ma lûm
dur. A l m a n y a Sovyet baskısı yüzünden barışa kavuşamamışt ı r . Avustur
ya 'n ın vaziyet i aynıdır. Rusya 'nm Türkiye hakkmdak i emelleri ise ma
lûmdur. Ş imdi de takip ettiği gaye memleket imizi herhangi bir tecavüze 
karşı müttefıksiz bı rakmak ve bu suretle kendi işini kolaylaştırmaktır . 

Biz im Rusya 'ya karşı tecavüzi emeller besl iyeceğimizi insaf ve iz 'ane 
sahibi k imse ileri süremez. A m a Sovyetlerin tehdidine karşı da ima hazır
lıklı bu lunmak lâzımgeldiği de açık bir hakikattir. 

Amerikal ı lar ın Türkiye 'de hava üsleri kurdukları iddiasına gel ince, 
Dışişleri Bakanımız bunu açıkça tekzip etmiştir. Sayın Fuad Köprü
lü 'nün dediği gibi "kendi üslerimizi ancak bir tecavüz vuku bulduğu tak
dirde müttefiklerimizle gereken işbirliği çerçevesi dahi l inde kullanacağı
mızı" da söylemek elbette yer inde olur. Bu bakımdan Türkiye 'nin vaziye
ti ile diğer Pakt üyeleri devletler arasında da esaslı farklar vardır. İtalya, 
Fransa ve İngiltere'de Amerikan üsleri bu lunmasma mukabil , memleke
timiz k imseye böyle bir üs vermiş değildir. 

Tekrar ediyoruz; biz iyi niyetlerimizi daima izhar etmekteyiz; k imse
nin toprağında gözümüzün olmadığını açıkça söylemekte v e her hareke
timizle is bat etmekteyiz. Hele Rusya'ya karşı tecavüzi emelleri beslediği
miz iddiası sadece gülünçtür. A m a bize bir tecavüz olursa vatanımızı 
azimle ve cesaretle müdafaa edeceğimizden de herkes emin olmalıdır. 

M ü m t a z Faik F E N İ K 
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2 - T Ü R K İ Y E ' N İ N N A T O ' D A K İ Ü Y E L İ K S T A T Ü S Ü 

Karüarırruzın bedeli olarak girdiğimiz Nato'daki üyeliğimizi ikinci 
derecede gösterme çabalarmın sonu gelmedi. 

Konuya açıklık kazandırmayı amaçlayan Eskişehir Mületvekili Abi-
din Potuoğlu, bir önerge vererek Dışişleri Bakanından açıklama iste
minde bulundu. 

Konuya üişkin öneri ve açıklama aynen alındı. 
- Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nun, Atlantik Paktına Üye ol

makla beraber Türkiye'nin Ortadoğu Komutanlığı tertibine bağlanmasına 
dair yabancı ajans neşriyatı hakkında Dışişleri Bakanının izahat vermesi
ne dair önergesi (1) 

B A Ş K A N - Söz Abidin Potuoğlu'nundur. 

A B İ D İ N P O T U O Ğ L U (Eskişehir) - Muh te rem arkadaşlar; Atlantik Pak
tma g i rmek üzere bu lunduğumuz şu sırada, bizim, Atlantik Paktına bağ-
lanmıyarak doğrudan doğruya Ortadoğu Komutanl ığ ına bağ lanmamız 
hakkmda Reuter Ajansmca bir haber işaa edildi. Bu haber, biz im hayati 
mesele ler imizden birine aittir. Eğer tensip buyurursanız bu husus hak
kında Dışişleri Bakanımız Büyük Meclisi ve efkârı umumiyey i tenvir bu
yursunlar. Bunu rica edeceğim. Bunun hakkında da bir de önerge tak
d im ed iyorum. {Bravo sesleri, alkışlar). 

B A Ş K A N - Verilen önergeyi okutuyorum. 

Türkiye B . M . M . Yüksek Başkanl ığına 

Atlant ik Paktına g i rmek üzere bu lunduğumuz şu günlerde, Türki
ye 'n in "Hukukan bu pakta âza olmakla beraber" askeri mevki inin pakt 
dışına taşıp mutasavver Ortadoğu Komutanl ığ ı tertibine raptedi lmesi fik
rinin İngiltere Hükümet ince ilt izam edildiğine dair Reuter ve France 
Presse ajansları tarafından bâzı haberler neşredilmiştir. 

U m u m i efkârımızı bihakkın alâkadar ve münfail eden bu haberler 
hakkmda Dışişleri Bakanımızın bizi tenvir eylemesini ve İç Tüzüğün 83 
üncü maddes i gereğince gündem harici bugün görüşülmesini arz ve tek
lif eder im. 

Eskişehir Milletvekil i 
Abidin Potuoğlu 

{Reye. reye sesleri) 

B A Ş K A N - İzahat veri lmesini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler . . Kabul edilmiştir. 

(1) Tutanak Dergisi : C. 12. s.7-8. Tarih : 7.1.1952 
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DIŞİŞLERİ BAKANI F U A D K Ö P R Ü L Ü (İstanbul) - M u h t e r e m arkadaş
lar, 

Bu mesele hakkmdaki noktai nazarımızı her vesile ve her vası ta ile 
ö teden beri izah ve ilân etmiş bulunmaktayız, du rumumuzu kısaca tek
rarlayalım: Orta Doğu Komutanl ığı tasavvuru ile Atlantik Paktında ala
cağımız yer, bu pakta diğer üyelerle tam mânasiyle eşit haklara malik 
olarak gireceğimiz cihetle, onlarınkine nispetle bir fark arzedemez. Bu iti
barla bu pakta girerken bir ayağımızın paktm hudutları içinde diğerinin 
de Orta Doğu 'da olması neticesini tevellüt edecek, nev'i şahsına mahsus 
her hangi bir tertibi kabul e tmemize imkân olmadığı gibi, (Bravo sesleri, 
sürekli alkışlar), bize böyle mantıksız bir teklif yap ı lmas ı da asla kabil i 
tasavvur değildir. {Bravo sesleri, alkışlar) 

Bunun birinci sebebi, demin arzettiğim gibi, böyle bir tertibin eşitlik 
haklarına halel getirmiş olacağıdır. 

İkinci sebebi de vaktiyle izah etmiş o lduğum veçhi le , şudur; Orta Do
ğu Komutankğ ı fikri henüz bir tasavvurdan ibarettir. Hararet le taraftarı 
o lduğumuz bu tasavvurun tahakkuk edebilmesi için siyasi ve hukuki 
esaslarının kurulması, yani iş birkğinin nasıl ve hangi şartlar a l tmda ve 
ne şekilde yap ı lacağmm, herkesin vecibelerinin ve haklarının neler ola
cağının kâğıt üzerinde sarahatle tesbiti lâzımdırki bu, henüz yapümış de
ğildir. Bu itibarla şimdilik sadece tasavvur halinde bulunan bu proje ile 
Atlantik Paktı gibi, siyasi, hukuki ve askerî, esasları gereği gibi, tebellür 
etmiş, yani resmen bir andlaşma hakni almış bir tertibin yekdiğer i ile 
mezcedi lmes i mantıkan imkânsızdır. 

İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, gerek Reuter ' in, gerek France Pres
se a jansmm malûm haberlerini bu mesele hakkmdak i noktai nazarları
mızı pek iyi bilen dost ve müttefikimiz İngitere'nin fikirlerine bir tercü
m a n olarak kabul e tmeye imkân yoktur. {Bravo sesleri) 

Sözler ime nihayet verirken şu hususları bir defa daha tekrar lamak is
terim: 

Biz im bu meseledeki tezimiz, bir takım hissi veya (oportuonist) mülâ
hazaların mahsulü değil, coğrafî, sevkülceyşî ve siyasî, bir kel ime ile ta
m a m e n mantıki icabatın en tabiî ve kati neticesidir. 

İcabat dediğim zaman bununla sadece kendi millî menfaat ler imizin 
icabatmı değil; bütün hürriyet cephesinin ve bilhassa Atlantik Paktı ca
miasının menfaatlerini de kasdediyorum. 

Son olarak şunu da ilâve edeyim : Atlant ik Paktı iç indeki askerî mev-
ki imizin tâyini hususunda ş imdiden Vaşington'da hazırkk müzakereler i -
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(1) Tutanak Dergisi : C. 15. s. 351-361, 372-381 
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ne başlamış bulunuyoruz. Esasen, biz im rızamız o lmadan her hangi bir 
hal çaresinin bize kabul ettirilmesi ne mümkündür , ne de bahis mevzu
udur. {Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

3 - T Ü R K - Y U N A N G Ö R Ü Ş M E L E R İ H A K K I N D A A Ç I K L A M A İ S T E M İ 

V E H Ü K Ü M E T Ç E A Ç I K L A N A N DIŞ P O L İ T İ K A Ü Z E R İ N D E 

G Ö R Ü Ş M E Y Ö N T E M İ 

Trabzon Milletvekili Faik Ahmet BARUTÇU'nun Dışişleri Bakanının 
son zamanlarda Ankara'da cereyan eden muhtelif görüşmelerle Atina, 
seyahat ve görüşmeleri hakkında Meclise izahat vermesine dair öner
gesi üzerine, Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü, istenen açıklamayı yaptı. 

Sıra, üyelerin söz almasına gelince yöntem tartışması açüdı. 
Çok partili yönetime geçildikten soma dışişlerinde izlenecek milli 

politikanın saptanma yöntemi uzun tartışma ve görüşmeler konusu 
edildi. 

Hükümetin dış siyaset açıklamalarında yapüacak görüşmelerin 
yönteminin saptanması, parlamento tarihinde önce teamül soma içtü
zük hükmü olan bir kurumun oluşumunun anlatımıdır. 

Dış politika açıklamaları ve yöntem görüşmeleri tutanaklardan ay
nen alınmıştır. 

- Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Barutçu'nun, Dışişleri Bakanının 
son zamanlarda Ankara'da cereyan eden muhtelif görüşmelerle Atina se
yahat ve görüşmeleri hakkında Meclise izahat vermesine dair sorusuna 
Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü'nün sözlü cevabı (1) 

B A Ş K A N - Soru önergesini okuyoruz. 

12.V.1952 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dışişleri Bakanımızın son zamanlarda Ankara 'da cereyan eden muh
telif görüşmeler le Atina seyahat ve görüşmeler i hakkında Büyük Millet 
Mecl is ine sözlü olarak izahat vermeler ini saygılarımla rica eder im. 

Trabzon Milletvekili 
Faik Ahmet Barutçu 

DIŞİŞLERİ B A K A N I F U A D K Ö P R Ü L Ü (İstanbul) - Muh te rem arkadaş
lar, s ize bugün dost ve müttefik Yunanis tan ile olan münasebet ler imiz
den, bu münasebetler in son zamanlarda kaydett iği hayırlı inkişaflardan, 
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kıymetl i dos tumuz Yunan Başbakan Vekili ve Dışişleri Bakanı M ü s y ö Ve-
n i z e l o s ü n Ankara 'yı ziyareti ile Başbakanımızla birlikte Yunanis tan 'a vâ
ki mukabi l ziyaretimizden ve bu resmî ziyaretler e snasmda yapı lan te
mas ve görüşmeler imizden bahsetmek ist iyorum. Bana bu fırsatı verdi
ğinden dolayı soru sahibi arkadaşıma bilhassa teşekkür eder im. 

Ma lûmunuz olduğu veçhile Türk - Yunan dost luğu 20 küsur senelik 
bir ananeye dayanmaktadır . Büyük inkılâpçımız Atatürk ile mümtaz bü
y ü k Yunan Devlet adamı Eleftros Venizelos, geniş bir anlayışla maz iden 
kalan zıddiyet, ihtilâf ve pürüzleri tasfiye ederek, her iki memleke t ara
sındaki samimi ve verimli bir iş birliğinin esaslarını kurmuşlardır . Ara
mızdaki bu dostluk ve iş birliği jeopoli t ik unsurlara, menfaat ve ideal bir
liği gibi sağlam temellere isnat etmektedir .Filhakika aynı coğrafi bölgede 
yanyana yaşıyan iki memleket , aynı tehlikeye mâruz ve aynı medeniyet 
v e insanlık ideallerine bağlı bulunmaktadır . 

Bu esasları göz önünde tutan Hükümetiniz iktidara gelir ge lmez, 
komşu ve dost Yunanistan ile münasebet ler ini yeni zaruretlere göre ayar
lamayı, daha faal ve verimli bir şekle ifrağ etmeyi kendisine ehemmiyet l i 
bir vazife bilmiştir. Ezcümle Birleşmiş Milletler ve muhtel i f beynelmilel 
teşekküllerde Türkiye ve Yunanis tan arasmda hayırlı neticeler veren sıkı 
bir iş birliği çığırı açılmıştır. 

Büyük fedakârlıklar ve ümitler üzerine kurulmuş olan Bir leşmiş Mi l 
letlerin umdeler ine samimiyet le bağlı bulunan her iki memleket , bu 
prensiplerin müdafaası için ana va tanlarmdan binlerce ki lometre uzak
taki Kore 'ye öz evlâtlarını göndermekte bir an bile tereddüt etmemiştir . 
Kore 'de bugün hürriyet ideali ve hür b u dünya için omuz omuza döğü-
şen çocuklar ımız iki millet arasındaki dostluğu kanları ile yuğurmakta -
dırlar. 

Bir leşmiş Milletler Andlaşmasına uygun olarak esasları hazır lanan ve 
her türlü tecavüz emellerini k ı rmak yolu ile sulhu takviye gayesini istih
daf eden Atlantik Paktına, Türkiye ve Yunanis tan kendi emniyet ler inin 
sağlanması için olduğu kadar, umumi emniyet in ve dünya su lhunun ko
runması gayesiyle katılmış bulunmaktadırlar. Bu suretle, her iki m e m 
leket, kuvvetlerini ve kaynaklarmı hür milletlerinkilerle birleştirerek 
dünya barışının ve umumi refahm tahakkukuna çalışacaklardır. 

Atlant ik Paktına iltihaktan sonra Türkiye-Yunanis tan münasebet ler i 
nin yen i v e daha faal bir safhaya girmiş bulunduğuna şüphe yoktur . 
Bundan böyle müşterek emniyet imiz bir kül hal inde bu Pakt çerçevesi 
içinde mütalâa olunacaktır. Binaenaleyh, el ele yürüdüğümüz , sıkı iş bir-
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ligi yapt ığ ımız nispette iki memleket in ve dünya sulhu için e lzem olan bu 
çok nazik olan bölgenin emniyet i artmış, refahı yükse lmiş bulunacaktır . 

Ekselans Mösyö Venizelos 'un geçen Şubat ayında Ankara 'ya vâki zi
yaret i bu iş birliği vadisinde yeni terakkiler kaydedi lmesine fırsat bahset
miştir. Bu ziyaret esnasında iki memleke t a rasmdaki iş birliği sahasını 
tevsie ve müşterek meseleler i tetkika m e m u r bir Muhte l i f Komisyon ku
rulmasına karar verilmiştir. Nisan başmda Ankara 'da büyük bir hüsnü
niyet ve anlayışla faaliyete geçen Muhte l i f Komisyon Türk-Yunan iş bndi-
ğinin icabettirdiği iktisadî, kültürel ve tur izm sahalarında ş imdiden bir
çok müspe t neticelere varmış bulunmaktadır . Komisyonca tesbit o lunup 
her iki Hükümet in tasvibine arzedi lmek üzere bulunan karar tasarıları 
şunlardır : 

1. Türk v e Yunan tütünlerinin ihracının kolaylaşt ır ı lmasını sağlıya-
cak tedbirler ittihazı ve umumiyet le bu sahada sıkı bir iş birliği yapı lma
sı v e iş birliğinin teşkilâtlandırılması; 

2. Tü rk ve Yunan kuru üzümlerinin yabancı piyasalarda satışını ar
t ı rmak için müşterek tedbirler a lnması ve iş birliği temini; 

3. İki memleke t arasındaki vize formalitelerinin kaldırılması; 

4. İki Devlet milletvekillerinin kara ve deniz yol lar ında ücretsiz seya
hat etmeleri ; 

5. Milletvekillerinin sadece hüviyet varakalarını ibraz suretiyle her iki 
memleke t te seyahat edebilmeleri ; 

6. Türkiye ve Yunanis tan gençliği için iki memleket te muhtel i t kamp
lar kurulması ; 

7. Tur i zm sahasmda iş birliği yapılması , 

Geri kalan diğer bâzı meselelerde aynı anlayış zihniyeti içinde Muhte
lit Komisyonda görüşülmektedir . Bunlar ın da her iki tarafı ta tmin edecek 
bir hal şekline bağlanmasını ümit etmekteyiz. 

Nisan sonunda Yunanistan 'a yapmış o lduğumuz seyahat, Türk - Elen 
dost luğu mevzuunda mevcut mutabakat ın sebebini daha iyi an lamamı
za imkân vermiştir . Dost memlekete ayak bast ığımız andan it ibaren geç
tiğimiz her yerde hararetli tezahüratla karşılandık. Yunan ricalinin Tür
kiye ile dost luk siyasetinin temellerini, ziyaretimiz vesilesiyle fevkalâde 
kuvvet le bir ifade bulmuş olan Yunan milletinin hissiyatında a ramak lâ
zımdır. Türk milletinin Elen milletine karşı beslediği derin dost luk hisle
riyle bu tezahürat karşılaştırılınca iki memleke t arasındaki dos t luğun 
millî anane mahiyetini almış, köklü, şuurlu bir dost luk olduğu meydana 
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çıkar. Bu ise hepimizi ziyadesiyle sevindirecek müh im bir hâdisedir. Bu 
vesile ile seyahatimiz esnasında gerek Yunan Hükümet inden gerek Elen 
mil let inden gördüğümüz içten gelen hüsnü kabul, misafirperverlik ve ha
raretli tezahüratı yüksek huzurunuzda anmayı zevkli bir vazife bil irim. 

Bu karşıkklı ziyaretler esnasmda vâki temas ve görüşmeler imizde 

dünya meseleleri üzerinde tam bir görüş mutabakat ını memnuniye t le 

müşahede etmiş bulunuyoruz. Şurasını da ilâve e tmek isterim ki, ara

mızda açık ve sıkı iş birliğinin inkişafına mâni olabilecek, hiçbir mesele 

yoktur. 

Diğer taraftan gerek Ankara 'da gerek Atina 'da Yunan Devlet adamla-
riyle vâk i temas ve görüşmeler imizde her hangi bir met in imzalamadık , 
hiçbir anlaşma akdetmedik, fakat aramızdaki iş birkğini geUştirmek hu
susunda esaslı fikir müdaveleler inde bulunduk. Ve bu hususta t am bir 
mutabakata vardık. Bu itibarla çok müspet bir başarı elde et t iğimize ka
ni im. 

Sayın arkadaşlar; Birçok tecrübeler geçirmiş ve her vesi le ile sağlam

lığını göstermiş olan Türk - Elen dost luğunun her iki tarafm partileri üs

tünde, Türk ve Yunan halkma mal edilmiş millî bir politika mahiyet ini ik

tisap ettiğini kaydetmekle sözler ime nihayet v e r k k e n büyük b k m e m 

nunluk duymaktayım. (Bravo sesleri, alkışlar) 

F A İ K A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) - Muhte rem arkadaşlar, t ak rk im-

le, ş imdiye kadar habersiz bu lunduğumuz bâzı dış polit ikaya ait olaylar 

hakkmda Meclise izahat veri lmesini istedim. 

Çok partili hayata girdikten sonra demokrat ik usuller bak ımından 
Tüzüğümüzün boşluklarını doldurmak yolunda bâzı hatveler atılmıştır. 
1948 senesinde teessüs eden, milletvekiUerinin talebi ile Mecl ise izahat 
v e r m e k usulü bu cümledendk. O zaman muhalefet miUetvekil lerinden 
Yusu f Kemal Tengkşenk . ş imdi benim tekrarladığım şeki ldeki bir takrir 
ile Dışişleri Bakanından: Paris, Londra, Roma ve At ina seyahat inden av
detini mütaakıp, oralardaki temasları hakkmda Meclise izahat vermes i 
ni istemişti ve izahattan sonra da konuşarak şu temennide bu lunmuş 
idi: 

"Meclisin murakabe hakkının ve vazifesinin dışında olarak dış pokti-
ka olayları hakkında zaman zaman Meclise izahat v e r m e k faydalı olur. 
halkımız bu münasebet ler hakkmda bilgi sahibi olur ve ruhan sükûnet 
içinde yaşar. Bu Hükümet in bunu usul haline get i rmesi çok iyi olur.", de
mişlerdi ve müttefikan tasvip olunmuştu. 
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Bu yolda bir hatve de geçen senenin sonunda yüksek Meclis te atıl
mıştır. Hükümet tarafından kendil iğinden veri len izahatı, mütaakıp 
gruplar namına konuşmak usulü tesis edilmiştir. Fakat aziz arkadaşlar, 
asıl esaslı hatveyi henüz atamadık. Par lâmentoda meseleleri vakt inde ko
nuşmak, parlâmentoya milletlerarası hâdiseler etrafında zamanında bil
gi v e r m e k dış politika meseleleri üzerinde par lâmentoda konuşmak yolu 
ile muhalefet partileri ile mümkün olduğu kadar görüş birliği yo lunu ara
mak usulünü tesis edemedik . Dış politika, eski sulh zamanla rmdaki ma
hiyet ve karakterini t amamen kaybettiği ve her yerde dış polit ika dış em
niyetin kilit taşı olduğu için demokrat ik memleket ler in parlâmentolar ın
da dış polit ika konuları her vesile ile en önemli konuşma, münakaşa ve 
murakabe konusudur. Bizdeki tatbikat henüz bu istikameti almış değil
dir. Meselâ Atlantik Paktma dâhil olduktan sonra ilk iştirak ett iğimiz 
Konseyin Lizbon toplantısından bu yana, o konferansta a lman kararlar 
da dâhil o lduğu halde, bizi i lgilendiren dış polit ika olayları ve konuşma
ları hakkmda Meclise ş imdiye kadar izahat verümemiştir . 29 Şubat tarih
li gazetelerde görmüştüm. İngiltere Hariciye Nazırı Lizbon 'dan döndükten 
sonra Lizbon kararları hakkmda A v a m Kamarasma derhal raporunu ver
miştir. Biz im de iştirak ettiğimiz o toplantıdaki karar larm bizi doğrudan 
veya dolayısiyle ne dereceye kadar ilgilendirdiği Meclis olarak hâlâ malû
m u m u z değildir. Avam Kamarasının bu Nisan ayı içindeki bir toplantısın
da İngiltere Hariciye Nâzın , Avrupa Müdafaa Birliğine dâhil memleket le
re garanti ve rmek mevzuunda kendisine sorulan: "Avrupa Birliğine dâhil 
olan memleket lere Amerika 'n ın garantisi olacak mı? Amer ika 'n ın bir yar
d ımı o lmadığı takdirde bu yoldaki anlaşmanın icra kabüiyeti ne şekilde 
bulunacaktır?" Sualine cevap olarak Avrupa Müdafaa Birliğinin Atlantik 
Paktı organizasyonuna ve dolayısiyle Amer ika 'ya da bağlı o lduğunu söy
lüyor. Lizbon 'da böyle kararlara varümış ise bizim de Atlantik Pakt ına dâ
hil bu lunduğumuza göre bütün bu mevzulara dair Hükümet in Yüksek 
Mecl ise bilgiler vermesi yer inde olur. 

Yine bendeniz geçenlerde Fransa Hariciye Nâz ı rmm bir basın toplan
tısında verdiği , bu Avrupa Birliğine dâhil altı memleket arasında karar
laştıran garanti hakkındaki izahatını gördüm. Bu altı devletin yekdiğer i 
ne tam v e otomatik bir garanti vermekte mutabık kaldıklarını söylüyor. 
"Bu altı devletten birisine veya hariçten bir tecavüz olduğu takdirde ona 
diğerleri otomatik surette yardmı edeceklerdir; "Otomatizme" yan i kendi
l iğinden işleme mümkün olduğu kadar bütündür." Diyor. Bu yeni s is tem 
ve bütün bunlar hakkında Hariciye Vekilimizin bizleri tenvir etmelerini 
rica eder ve faydalı görürüm. 
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Sayın arkadaşımız son zamanlarda Ankara 'da cereyan eden konuş
malar etrafında malûmat vermediler . Ya lmz Yunanis tan seyahat i hakkın
da izahat verdiler. Atlant ik Paktına girdikten sonra Ankara 'da muhte l i f 
s iyasi temaslar vukua gelmiştir. Bunlar hakkmda da Yüksek Mecl ise bil
direceği bügileri olması gerekir. 

At ina seyahati v e oradaki görüşmeler i hakkmda u m u m i bilgiler ver
diler. Bu görüşmelerde iki memleket in dostluk münasebet ler inin inkişaf 
ett ir i lmesi noktasmda mutabakat halinde bulunduklarını tekrar müşa
hede ettiklerini, daha başka kararlar a l ınmamış o lduğunu söylediler. 

At ina seyahati; gazetelerin verdikleri bilgilerden ve kendilerinin ş imdi 
burada söylediklerinden anlamış bulunduğumuza göre, Türk - Y u n a n 
dost luğu tezahüratma yeni bir vesile vermiştir. 

B A Ş K A N - Faik Ahmed Bey üç dakikanız kalmıştır efendim. 

F A İ K A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Bidayette arzet t iğim gibi takri
rim soru müesseses i ile ilgili değildir. Mecliste teessüs eden bir usulden 
istifade ederek dış politika olayları üzerinde Hükümet in Mecl ise izahat 
ve rmes in i istedim. Binaenaleyh bendeniz Meclisçe kabul edilmiş olan, te
essüs etmiş olan usule göre serbestçe ve kayıtsız konuşabi l i r im. 

B A Ş K A N - Soru müessesesine girmektedir. Üç dakikanız kalmıştır. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Meclis hakem olur efendim. İs
tical e tmeyin, dinleyin. Nihayet hakem Meclis olacaktır. Ben takrir imi Y u 
suf Kema l Tengirşenk' in takririni aynen tekrar lamak suretiyle ve rmiş im
dir. Mecl is in kabul ettiği bir usulden geriye doğru dönmiye l im Reis Bey! 
{Devam sesleri) 

Sayın Bakanın dedikleri gibi Türk - Yunan dos t luğunun y i rmi sene
lik bir mazis i vardır ve bu dost luğun bir maziyi tasfiye eden temel i Lo
zan'da atılmıştır. Bu, temel üzerinde dost luğun inkişafı her türlü engel
den masun olmak şans ma maliktir. 

İki memleke t arasındaki münasebetler in mesut gelişmeleri , üzerinde 
bu lunduğumuz bölgenin emniyeti bak ımmdan kıymetl i bir unsurdur. Bu 
münasebet ler in işaret ett iğim esaslı, temeli kuvvetl i olan karşılüdı men
faat icaplarına en uygun şekilde devamlı olarak gel işmesini ve her saha
da iş birliğini yürekten temenni ederiz. 

B A Ş K A N - Bir dakikanız kalmıştır, Faik A h m e t Bey. . 

F A İ K A H M E T B A R U T Ç U (Devamla) - H a k e m Mecl is olacaktır Sayın 
Başkan. . . 

S A F F E T G Ü R O L (Konya) - Sözlü sorular arasında. 
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FAİK A H M E T B A R U T Ç U (Devamla) - Sözler imi bitirirken başlangıçta 
söyledikler imi tekrar edeceğim. 

Demokra t ik teamüllerin par lâmento usullerimize hâkim olmasını te
menn i eder im.Ve bilhassa dış poktikaya taallûk eden olaylar hakkında 
zamanında Meclise bilgi veri lmesinin aşikâr olan lüzum ve faydasma ilâ
ve ten bunun millî polit ikanın bir metodu olduğunu da Dışişleri Bakanı 
arkadaşımızın takdkler ine arze tmek isterim. [Sağdan alkışlar). 

B A Ş K A N - Dışişleri Bakanı , bir dakikanızı rica eder im. 

Muh te r em heyetinize şu açıklamayı y a p m a k zaruret indeyim: 

Faik A h m e t Bey arkadaşımızın sual takriri soru müesseses ine ait bu
lunmaktadır ve bu sebeb ledk ki, kendisine söz veri lmiş bulunmaktadır . 
Yoksa sadece Hükümet ten yahut Bakandan haricî ve dahil î hususat 
hakkmda izahat veribnesine matuf olsaydı kendisinin hiç konuşamama-
sı icabederdi . 

Biraz evvel işaret buyurduklar ı nokta yan i yüksek heyetinizin bir kaç 
ay evvel karar al tma aldığı mesele; iç poktika veya dış polit ika hakkmda 
re'sen izahat veri lmesi haknde Mecks Gruplarının mütalâalarını bi ldk-
mes i hususundaki içtihattır. Binaenaleyh beyanları , ne o hâdise ile ne de 
soru münasebet i ile kabili telif değildk. 

Kendis ine soru sahibi olduğu için söz verilmiştir. 

F A İ K A H M E T B A R U T Ç U (Trabzon) - Usul hakkında söz rica ediyo
rum. Bu, m ü h i m meseledir. 

B A Ş K A N - Mesele halledilsin, Dışişleri Bakanın ından sonra sizi kür
süye davet edeceğim. 

D I Ş İ Ş L E R İ B A K A N I F U A D K Ö P R Ü L Ü (İstanbul) - Faik A h m e d Barut
çu arkadaş ımın öne sürdükleri gibi, dış siyasetin aleni olarak,Mil let Mec
lisinin malûmat ı tahtında da ima münakaşa ve müzakere mevzuu olarak 
idare edi lmesi gayet tabiî bir şeydir ve esasen bizim ş imdiye kadar yapt ı 
ğımız da bundan başka b k şey değildk. 1948'de yahut daha evvel , De
mokra t Partinin, dış siyaset meselelerinin böyle geniş münakaşa mevzuu 
yapı lmas ın ı istediğini söylediler. Ama , hemen ilâve edeyim ki; bu talep o 
zaman şiddetle reddedilmişti . Deği l münakaşa mevzuu yapmak , istediği
miz b k çok meseleler hakkında bize en basit malûmat ı ve rmek hususun
da dahi imsak gösteri lmiştk. Tabu bunu söylemekle bugün de aynı usu
lün devam edeceğini söylemek is temiyorum, bilâkis bugünkü usulümüz 
o zamanki usulün tamamen makûsudur ve böyle olacaktır. Onun için 
h i ç b k zaman geriye gi tmek değil, Yüksek Meclis in müşterek u m u m i ka
naat ve kades ine tâbi olarak ve ondan i lham alarak bu mevzuda da da
ima ileri gidileceği muhakkaktır . 
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Arkadaşlar , biz her hangi bir meselede lüzum gördüğümüz zaman, 
Mecl ise derhal malûmat veriyoruz. A m a şunu arzedeyim ki; arkadaşımız , 
daha evvel niye malûmat vermediniz diye bir mütalâa beyan e tmek isti
yorlarsa, şunu bilmeleri lâzımdır ki, poli t ikamız gayet açık ve sarihtir, 
matbuata ve ajansa yapt ığımız beyanlarla bu daimî surette tezahür et
mektedir. Zaten siyasetimizin gizli kapaklı bir tarafı yoktur. Esasen siya
set imizin bariz vasfı, da ima açık olması , muayyen prensiplere dayanma
sı ve ona göre hareket edilmesidir. Bâzı meseleler müzakere veya inkişaf 
halindedir; böyle meseleler hakkında Heyeti U m u m i y e huzurunda ko
nuşmakta Hükümet mahzur tasavvur edebilir. Bu gibi hal lerde Hüküme t 
komisyonlarda hattâ kapalı içtimalar halinde en geniş izahatı da ima ver-
miştir .Bütçe Komisyonunda muhtel i f mevzular dolayısiyle izahat verildi , 
Dışişleri Komisyonunda da. hangi partiye mensup olursa olsun, o komis
y o n a mensup arkadaşların talebi üzerine dış siyaset meseleler i en geniş 
v e en açık şekilde müzakere mevzuu edilmektedir. Maalesef muhalefet 
part isine mensup bâzı gazeteci arkadaşlar Hükümet in dış s iyaset hak
kında malûmat vermediğinden, m ü p h e m ve kapalı o lduğundan bahsedi
yorlar. Hattâ Atlantik Paktına kabulümüz için çalışıldığı zamanlarda, işin 
yanl ış gittiği, fena idare edildiği ve muvaffakiyetsizlikle net iceleneceği 
hakkmda ifadelerde bulundukları halde, kendilerinin de âza oldukları 
Hariciye Komisyonuna gelip Hariciye Vekil inden izahat a lmayı akılların
dan geç irmediler. Demek oluyor ki, ortada her hangi bir talebe r ağmen 
gizli, kapakl ı kalmış, söylenmemiş bir şey mevcut değildir. Ded iğ im gibi, 
Heyet i Umumi yede açık olarak söylenmesinde mahzur telâkki edi len me
selelerde dahi, encümenlerde Hükümet tarafından geniş izahat ver i lmek
tedir. 

Anka ra konuşmaları : Son zamanlarda siyasi mahiyet te konuşmalar 
olmamışt ır . Konuşmalar Atlantik Paktına girmiş o lmamız ın icabı olarak 
bir takım askerî ve teknik konuşmalardan ibarettir, siyasi mahiyet ler i 
yoktur . O n u n için suallerinin o noktasma cevap ve rmiyorum. 

Sonra arkadaşlar; Lizbon toplantsını mütaakıp izahat ver i lmediğini , 
halbuki Fransa'da, İngitere 'de izahat verildiğini söylediler .Bu Avrupa Bir
liği meselesi ve bununla Fransa, İngiltere ve Amer ika 'n ın alâkaları mese
lesi: arkadaşlar ım pek iyi bilirler ki, NATO'nun diğer âza l a rmm ve N A -
TO'nun dışında kalan bâzı memleket ler in alâkadar olduğu bir meseledir. 
D ı şmda kalanlarm, ötekilerle siyasi veya askerî bak ımdan y a k m alâkala
rı vardır. Mamafih, neticede Avrupa müdafaası meselesi , Avrupa müdafa 
birliği meselesi , bunun N A T O ile alâkası meselesi ve ayrıca A l m a n y a sul
hu meselesi , bu müdafaa birliği içinde İngiltere'nin, Amer ika 'n ın Fran-
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sa 'ya vereceği garantiler meselesi ve ilâh. bütün bunlar daha hususi ve 
daha mahdut mahiyette şeylerdir. Onun için Lizbon 'dan geldikten sonra 
bu hususta izahat v e r m e k lüzumunu görmed im. Çünkü doğrudan doğ
ruya bizi alâkadar eden bir şey değildir. Fakat diğerleri için, a lâkadar 
o lan larm izahat vermes i tabiîdir. Meselâ Fransa'yı çok yak ından alâka
dar e tmesi dolayısiyle Fransa - A lmanya münasebet ler i meselesi , müşte
rek ordu meselesi gibi şeyler vardır. Yani biz im vaziyet imiz onlarla kabili 
kıyas değildir, onun dışında vaziyetlerdir. Mamaf ih icabettiği zaman, bu 
meseleler son sekimi aldığı ve N A T O Avrupa Müdafaa Birliği teessüs et
tiği ve katî şeklini aldığı zaman ve bu, Yüksek Meclis ten geçmes i icabe-
den bir mahiyet taşıdığı takdirde, tabiatıyle ve bütün taferruatiyle Heye
ti Al iyenize gelecektir. Esasen kendileri de söylediler, matbuatı , radyoyu 
takip ediyorlar, takip edenler için vaziyet gayet sarihtir, keyfiyet, izaha 
lüzum göstermiyecek kadar açık ve sarihtir. 

Arkadaşlar , biz her meselede olduğu gibi, dış siyaset meseleler inde de 
hiçbir zaman münakaşadan kaçmmış değiliz. Bilâkis da ima açık olarak 
görüşülmesini ve münakaşa edilmesini istiyoruz, ancak biz dış siyasi 
meseleler inin herhangi bir vesikaya istinat e tmeden, mit inglerde değil , 
doğrudan doğruya burada vesikalara, delillere, senetlere dayanarak bu 
kürsü üzerinde, münakaşa mevzuu olmasını arzu ve taleb ediyoruz. Gi
d ip de u m u m i mitinglerde, efkârı teşviş edecek, şüpheye düşürecek ma
hiyette karışık ve iki manal ı sözler hiçbir zaman doğru bir hattı hareket 
değildir. {Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar , bundan maksat eğer Atlant ik Paktına g i rmenin hiçbir 
faydası olmadığını , yahut zararlı olduğunu, - b i lmiyorum ne düşünüyor
lar - söylemek, yani memleket te bir itimatsızlık havası yara tmaksa gü
nahtır. Hakikatlara karşı ve memleket menfaatlerine aykırı bir hareket 
hattı takip edilemez. Mamaf ih bütün millet, bu hakikati pek iyi görmüş 
ve anlamıştır . Çünkü Atlantik Paktına g i rmeden evvel muhalefet te bulu
nanlar ın meseleyi ne şekilde aksettirdiklerini ve neticenin nasıl tecelli et
tiğini millet pek iyi bilir. Biz münakaşaya da ima hazırız. Fakat meselele
ri buraya getirsinler, sokakta konuşmasınlar . {Soldan alkışlar). 

B A Ş K A N - Faik A h m e d Barutçu. 

Size sorunuz sebebiyle söz ver iyorum. 

F A İ K A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) - Arkadaşlar ; evvelâ usul mesele
si üzerinde mütalâamı arzedeyim. 

1948'de teessüs eden usul, Yusuf Kemal Beyin takriri üzerine şudur; 

B A Ş K A N - Faik Bey. el imizde kararlar vardır, sorunuz sebebiyle söz 
ver iyorum, usule girmeyiniz . 
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FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Rica eder im, Mecl ise mâruzât ta 
bu lunmak salâhiyet ve serbestisini haizim. Karar burada Meclisindir. 
Müdaha le edemezsiniz . Usul sarihtir. Usul hakkmda mâruzâtta bulunu
yo rum. 

B A Ş K A N - Böyle şey olmaz efendim. 

Buyurun devam edin. 

F A İ K A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) - Müsaade buyurun daima sözü
m ü kesiyorsunuz, nihayet Meclis hakem olacaktır siz Mecl ise arzedersi-
niz. 

B A Ş K A N - Tüzük hükümlerini yerine get irmek vazifesiyle mükel lef im. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Tüzük üzerinde usul bak ımm

dan konuşmak hakkımdır. 

B A Ş K A N - Arzedeceğ im yüksek heyete. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Evet sen de nihayet heyet i umu
miyeye arzedersin ve arzdan başka da bir şey yapamazs ın . 

B A Ş K A N - Bir kere daha evvel söz almıştınız.. . 

F A İ K A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) - Ben im sözümü kesemezs in sen. 

Efendim, Yusuf Kemal Tengirşenk arkadaşımız 12.IV. 1948 tarihinde 
muhalefet mebusu olarak takrir vermişlerdir. Takrir aynen benim bugün 
tekrar ladığım şekilde yazümıştır. Ben de itina ettim, aynı şekilde takriri 
y a z d ı m ki, teessüs eden bir usulden ayrı lmaya mahal ver i lmesin diye. O 
zaman Riyaset makamını rahmetli Cevdet Ker im İncedayı, işgal ediyordu. 
Dışişleri Bakanı da Necmett in Sadak'tı . Necmet t in Sadak ' tan Londra 'da, 
Paris 'te, Roma v e A t m a d a yapt ığı temaslar hakkında izahat vermes in i is
tedi. Verilen izahattan sonra da Tengirşenk, söz alarak biraz evvel nak
lettiğim mütalâaları dermeyan etti ve usul teessüs etti. 

Birkaç ay sonra ikinci bir takrir verdiler. Bu defa Tengirşenk ' le Sup
hi Batur imzalamıştı . Bu takrir 20.XII .1948 tarihinde görüşüldü. O za
m a n Riyaset mevki inde olan Feridun Fikri Düşünsel (Ooo sesleri) arkada-
şımızdı . "Bu takrir soru ve gensoru mahiyet inde değildir, sadece bir iza
hat istemektedir. Binaenaleyh yalnız Dışişleri Bakanı konuşacaktır , baş
kasına söz vermeyeceğ im" demişler. O zaman Dışişleri Bakanı konuşmuş 
v e hiçbir arkadaş söz almamış yan i eski teessüs eden usul üzerinde ka
l ınmamışt ı . 

Ş imdi Yüksek Meclis . 9 uncu B . M . Meclisi geçen senenin sonunda bir 
karar aldı; Hükümet tarafından Meclise izahat veri ldikten sonra gruplar 
namına konuşmayı usul kabul etti. Yani ileriye doğru bir hatve daha atıl-
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dı. Binaenaleyh 1948de teessüs eden bir usulü daha ileriye gö türmüş 
olan Yüksek Meclis bir milletvekiknin soru ve gensoru haricinde Hükü
metten Mecksi t envk etmesi hususundaki talebi üzerine ver i len izahat
tan sonra konuşmasını es i rgemesi düşünülemez, geriye doğru ad ım atı-
lamaz. 

S A F F E T G Ü R O L (Konya) - Sizinki hangi kadrodan? 

B A Ş K A N - Müdahale e tmeyin rica eder im. 

FAİK A H M E T B A R U T Ç U (Devamla) - T a k r k i m soru değildi . Yüksek 
Mecl ise izahat veri lmesini ist iyorum. Soru şekl inde yazılmamışt ır . 

Aziz arkadaşlarım, demokrat ik hayata gkd ik ten sonra İç tüzüğün boş
luklarını demokrat ik temayüllerle do ldurmak mecburiyet indeyiz . 

Bu usul hakkmdaki mâruzât ım, Sayın Dışişleri Bakanı dediler ki; biz 
vakt iyle dış politika olayları üzerinde çok defa izahat istedik ama, istedi
ğimiz izahat bize verilmiş değüdir. Ben hat ı r l ıyamıyorum, hat ır ladığım za
bıtlarda mevcut olan Tengirşenk' in takrkler idk. Ve her t ak rk verdikler i 
zaman Hariciye Bakanları izahat vermişlerdir . Kaldı ki, biz demokrat ik 
usulleri ileriye doğru daha da tekâmül e t t k m e k mevki inde ve mecbur iye
tindeyiz. Meselelerin vakt inde ve emrivakiler haline ge lmezden evvel par
lamentoda konuşulması demokrat ik nizamın icabı ve demokras i esasıdır. 
Matbuat haberleri ile par lamentonun yet inmesi elbette vari t o lamaz. 
Kendiler i de b k vesile ile şöyle söylemişlerdi : "Le Monde , Gazetesini oku
yarak dış politika hakkında hüküm veri lmez. Lizbon konferansının ka
rarlarını şu gazetede okuyup bilgi edinebikrsiniz, demek yer inde o lmaz ve 
kâfi gelmez!" 

Sayın Dışişleri Bakanı gelecekler, bizi doğrudan doğruya veya dolayı -
siyle i lgilendiren bütün hâdiseler hakkında burada esaslı izahat verecek
lerdir. Meclis bu meselelere onun lisanıyla ıttıla hâsıl edecektk . O zaman 
bütün memleke t aydınlık içinde işlerin ist ikametini öğrenmiş olacaktır. 
H ü k ü m e t e teveccüh eden vazife muhalefetin bu mevzularda tatminidir ve 
bunda da esas lüzumlu bilgileri ve rmeyi ihmal e tmektedk. İstediğimiz sa
dece bu. Bendeniz hatırlarım, 1950 senesinde Churchil l muhalefet par
tisi lideri iken, b k tatil devresinde A v a m Kamaras ın ı içtima davet i muta-
zammın talebinin esbabı mucibesi olarak demişt i ki: "Biz Başbakanla Dı
şişleri B a k a n m m sır halinde varacakları kararları emrivaki hal inde tas
v ip mevkünde ka lmamak için meselelerin vakt inden evvel par lamentoda 
müzakere edilmesini istiyoruz." Parlamentolu demokrat ik s is temin icap
ları bunlar. Zamanında meselelerin par lamentoda görüşülmesi . . Bu, ica
bında kapalı celsede olur. komisyonlarda olur. A m a zamanında bilgi ver-

7534 



İZLENEN DIŞ P O L İ T İ K A L A R 

mek suretiyle Meclisi ve memleket i aydmkk içinde bu lundurmak, de
mokrat ik nizamın icabıdır, parlamentolu rejimin icabıdır. Nihayet arz et
t iğim gibi bu, millî polit ikanın metodudur. (Sağdan alkışlar) 

DIŞİŞLERİ B A K A N I F U A D K Ö P R Ü L Ü (İstanbul) - Efendim, affmızı ri
ca eder im, sizi fazla işgal ediyorum. Fakat arkadaşımın söylediği sözler 
arasında tavzih edilmesi icabeden bir iki nokta var, kısaca onlara temas 
edeceğim. 

Evvelâ şunu arz edeyim, emrivaki diye bir şey yoktur. Emrivaki , yan i 
iki kişi a rasmda görüşülerek gizli siyaset takibi ancak diktatörlük devir
lerinde olur. Onun haricinde buna imkân yoktur, bunlar Türkiye için 
ebediyen geçmiştir; bundan emin olsunlar... (Soldan alkışlar) 

Yalnız her mesul hükümet kendi tasarrufu dahil inde olup henüz mü
zakere halinde bulunan ve daha bir neticeye var ı lmamış olan şeyleri ta-
biatiyle söyleyemez. Meselâ Atlant ik Paktma g i rmek için uzun zaman 
yapt ığ ımız mesai, o mesai müzakere safhasında bulunduğu müddetçe 
burada teferruatiyle arz edilemezdi. Ancak müspete doğru git t iğimizi ve 
ya neticeyi elde edeceğnnizi kuvvetle ümit edeceğimizi arz e tmekle iktifa 
ettik, daha fazla söylemedik, söylememize de imkân yoktur. Fakat her
hangi bir netice elde edildikten sonra bunun gizli ka lmasma imkân yok
tur, bu bir. İkincisi; Anayasamız mucibince her şeyin Yüksek Mecl is in 
tasdik ve tasvibine arz edilmesi icabeder. Onun için böyle bir emrivaki , 
böyle bir şey mevcut değildir arkadaşlar. 

Bir zamanlar iktidar acemidir, memleket i kazaya uğratmaktadır de
dikleri oldu. Böyle bir hal ancak kendi zamanlar ında her şeyin bir iki ki
şi a rasmda konuşulduğu zamanlarda olabilirdi, bugün asla. Mecl is her 
şeye hâkimdir, kararı o verir. 

Gazete meselesine gelelim : Le Monde gazetesi dünya siyasî anlaşma
ları hakkmda yalnız malûmat verir, veri len kararları değiş t i remez. Bir de 
vaziyete göre henüz meydana ç ıkmamış ve malûmat ı o lmayan şeyler hak
kında düşünceleri , telâkkileri, anlayış tarzları vardır. Ben im söylediğim, 
herhangi bir gazetenin anlayış tarzıdır. Herhangi mevsuk o lmayan bir ri
vayete ist inadan söz söylenemez. A m a bazan kat'i olarak veri len malûmat 
vardır. Bugün Bon'da Almanya ile diğer üç devlet a rasmda bir tak ım şey
ler imzalanıyor. Bunu resmî ajanslar neşrettiği zaman bu haber kit'idir. 
Halbuki meselâ le Monde gazetesi bir Amer ikan amiral inin gizli raporu
nu neşretmiş, sonra tekzip edildi. Bu çeşit mevsuk o lmayan ve bir riva
yet ve faraziyeden ibaret olan şeylere binayı mütalâa edip tenkidlerde bu
lunmak doğru değildir. 
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Sonra arkadaşlar, (halkımız ruhan sükûn içinde değildir) diyorlar. 
Halkımız ruhan sükûn içindedir. Eğer kendilerinde ruhan bu sükûn yok
sa, herhangi bir tereddüt ve korkuları varsa, bunun sebebini izah etsin
ler, nereden ileri geliyor, bunu söylesinler. Kendis ine cevap vere l im. Vak
tiyle, memleket in herhangi bir emniyet s is temine dahil o lmadığı zaman
larda, yan i kendi iktidarları zamanmda; halkın ruhan muztar ip o lduğun
dan k imse bahsetmiyordu. Ş imdi dünyanm en büyük ve kudretl i emni
yet s is temine dahil olduktan sonra halkın ıst ırabından bahsetmek, nasıl 
bir mantığa istinat ediyor anlamıyorum. 

ChurchüTin bir mütalâasını söylediler : Şu hususu bilhassa nazarı 
dikkat inize arz ederim : İngiltere'de intihabat yapıldığı zaman Churchi l l 
iktidarda idi. Sulh müzakereler i yapı l ıyordu. Reyler bir müdde t sandık
larda durdu. Memleket i iki parti müştereken idare ediyorlardı. Bir koalis
y o n kabinesi vardı. İki parti arasındaki fark 8-10 kişiden ibaretti. Bu kü
çük farkla memleket idare edil iyordu. Binaenaleyh ChurchüTin söyleme
y e hakkı olan bir sözü muhalefet bize söyleyemez. Buna hiçbir suretle 
hakları yoktur. 

Onun için bilhassa muhalefetten rica ediyorum, dış s iyaset meselele
rini burada en geniş bir şekilde münakaşa mevzuu y a p m a y a hazırız. Gel
sinler, söylesinler. Yoksa meydanlarda ve sokaklarda senetsiz sepetsiz 
ulu orta söylemesinler. 

A R İ F H İ K M E T P A M U K O Ğ L U (Giresun) - K i m yapıyor bunu, k im? İsim 
ver. A tmasyon yok, isim ver. 

F U A D K Ö P R Ü L Ü (Devamla) - Yalnız bu Meclis kürsüsünden en geniş 
bir münakaşaya hazır bulunuyoruz. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

B A Ş K A N - Buyurun Faik A h m e d Barutçu. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Teessüs etmiş bir teamüle istinaden, 
Millet Partisi adma, söz ist iyorum. 

B A Ş K A N - Kaydediyorum. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) - Aziz arkadaşlar ım, Dışişleri Ba
kanımız (bütün meselelerimizi bu kürsüden açık olarak konuşmal ıy ız) 
dediler. Evvelce başka bir konuşmasında da (Biz açık konuşmak ve her 
şeyi konuşmak isteriz ve biz demokrat ik tenkidlerden zevk alırız) demiş
lerdi. Ben huzurunuza demokrat ik memleket ler in par lamentolarmda ca
ri olan usulleri örnek yaparak demokrat ik tenkidler getirdim. Hiç asabi
leşmeye, hırçınlaşmaya lüzum yoktur. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar) Fikir 
üzerinde açık açık tartışırız, münakaşa ederiz. Ve galebe çalan fikir 
önünde de hürmet le eği lmeyi bilmeliyiz. Sizin fikriniz galebe çalarsa hür-
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metle eğilirim, benim fikrim galebe çalarsa hürmetle eği lmesini de sen bi
leceksin. (Sağdan bravo sesleri). 

İngiltere 'de dediler Sayın Dışişleri Bakanı, muhalefet Hükümet ten is
teyebilir. Çünkü, dediler, orada muhalefetle iktidar arasındaki aded far
kı pek azdır, birkaç sandalyeden ibarettir. Bizdeki muhalefet bunu iste
y e m e z dediler. Yani demek istediler ki biz aded itibariyle dört yüz küsu
ruz, siz aded itibariyle elli kişisiniz. İngiltere'deki muhalefet in ikt idardan 
istediklerini siz bizden isteyemezsiniz. 

H Ü S E Y İ N B A L I K (Zonguldak) - A m a sandıkları da söylediler. 15 gün 

durduklarını . . . 

B A Ş K A N - Sözünü kesmeyin. Devam buyursunlar. Çünkü 15 dakika 

ile mukayyet t i r sözleri. 

F A İ K A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Aziz arkadaşlar, reisimiz hiç söz 

ve rmese mat lubu tam hâsıl olacağa benzer. İkide bir onbeş dakika, ikide 

bir onbeş dakika. 

B A Ş K A N - Arkadaşlar ımıza hatır latmak istedim. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Size S a y m Başbakanın bir sö
zünü hatır latayım : Mecliste konuşacaklar, kürsüde konuşacaklar, ko
nuş turmuyor lar diye bahane icat etmesinler diyor. Başkan ise konuştur
m a m a k için bahane arıyor. (Bahane yok sesleri) 

A m a n ya Rabbelâlemin. (Soldan asabileşme sesleri) 

B A Ş K A N - Devam buyurun efendim. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Arkadaşlar, biz Churchill ' in. . . 
(Sağdan... İn öyle ise sesleri) 

F A İ K A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) - Beni indiremez. Ancak Meclisin 
karariyle hareket edebilir. Ben Churchill ' in iki sene evvelki bir teşebbü
sünü misal olarak hatırlattım. Churchil l o teşebbüsü yapt ığ ı zaman, mu
hafazakâr partinin Meclisteki adedi galiba 160 kadardı . Yani işçi partinin 
ekseriyet i kahir bir miktarda idi. Kaldı ki arkadaşlar; muhalefet fikirdir, 
o fikir meselesidir, aded meselesi değildir. (Sağdan bravo sesleri) (Soldan gü
rültüler) Ve yine kaldıki muhalefetin burada 50 küsur kişi o lması ve Mil
let Partisinin inzimamı ile 57 kişiye yükselmesi sadece int ihap sis teminin 
bir neticesidir. Kötü bir sistemin, nakıs bir s istemin icabıdır. 

A R İ F K A L I P S I Z O Ğ L U (Balıkesir) - O senin sistemin, senin sis temin. 

F E Y Z İ B O Z T E P E (Ordu) - Sizde muvazaa var. (Sağdan gürültüler) 

B A Ş K A N - Müsaade buyurun da devam etsinler. 
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FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Yoksa, buradaki muhalefet , bu
günkü muhalefet seçmenlerin yüzde kırk altısını temsil etmektedir . (Sol
dan gürül tüler) Bununla beraber arkadaşlar, farzedin ki, muhalefet in bir 
milletvekil i vardır, o istiyor ve o soruyor. Dışişleri Bakanı böyle mi buyu
racak? "Sen muhalefetin tek milletvekilisin, adediniz fazla olsaydı bunu 
is temek hakkınız olabilirdi. A m a tek adam veyahut üç a d a m olduğunuz 
için hakkınız yoktur." Bunu d iyebi lk mi? (Sağdan alkışlar) (Soldan "öyle de
ğil" sesleri). 

F E Y Z İ B O Z T E P E (Ordu) - Dönüp dönüp oraya gekyor. 

F A İ K A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Barutçu söylenecek çok şey bi-
lk, yalnız dinlemesini biliniz. 

B A Ş K A N - Rica ederkn muhavere e tmeyiniz ve takririn mevzuu üze
rinde konuşunuz. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Sonra ben. ChurchüTin talebin
de muc ip sebep olarak ileri sürdüğü emrivakiden bahsett im. Her halde 
Dışişleri Bakanı dikkat etmedüer. ChurchiU diyor ki: "Başbakanla Dışiş
leri B a k a n m m kendi aralarında sır haknde verecekler i kararları sonra
dan Mecks olarak emrivaki halinde tasvip e tmek mecbur iyet inde kalma
m a k için..." Çünkü o zaman İşçi Partisinin par lamentodaki ekseriyeti bu
nu sağlayabi lkdi . Tasvip e tmek mecburiyet inde kalmamak. . . (Soldan "ne
den mecbur kalsın" sesleri) işte böyle b k netice karşısında ka lmamak için.. . 
Mesele ler imizi vaktinden evvel par lamentoda konuşmak lâzımdır. Ş u n u n 
için lâzımdır ki bu sayede memleke t aydmkk içinde nereye gi tmekte ol
duğunu bikr, mühim milletlerarası hâdiselerin cereyan ettiği zaman bu 
böyledk. Binaenaleyh ben bunu bir misal olarak veriyor ve d iyorum ki.. . 
(Ha. sadede gir sesleri) Dışişleri Bakanı arkadaşımızdan çok partik yen i ha
yat ın icaplarına uygun demokrat ik b k yola gkümes in i is t iyorum. Dış po
litika olaylarından Meclisi zamanında haberdar etmesini is t iyorum. Bu
rada Yunanis tan 'dan bal ısederken söylediler, milk polit ikadan bahsetti
ler, Lizbon 'da da söylemişlerdi , "Atlantik Paktına g k m e y i Meclis ittifak 
hal inde kabul etmiştir, bu. milletin politikasıdır" demişlerdi . Milk politi
kanın icaplarmı söylüyoruz, metotlarını söylüyoruz; par lamentoda mese
lelerin neticelerden evvel konuşulması lüzumunu söylüyoruz. İşte Meclis 
budur, demokrat ik talep budur, demokrat ik tenkit budur arkadaşlar. 
(Sağdan bravo sesleri, alkışlar) 

B A Ş K A N - Efendim. Osman Bölükbaşı 'nm söz istemesi sebebiyle bir 
noktayı bir kere daha huzurunuzda açıklamak zarureti Divanca, hâsıl ol
muştur. 
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Faik A h m e d Barutçu arkadaşımızın vermiş bulunduğu takrir, soru 
müesseses i hükümleri dairesinde cereyan etmiş ve bu suretle Bakana ve 
Faik A h m e d Baru t çuya söz verilmiştir. Bölükbaşı arkadaşımızın usule 
mütaal l ik söz istemeleri karş ısmda söz veri lmesine imkân yoktur. 89 un
cu madde , müzakereye mahal olmadığı , ruzname veyahut içtüzük ahkâ
mına riayeten davet veya takdim ve tehir hakkındadır. Faik A h m e d Ba-
rutçu 'nun mütalâası buna girmemektedir . 

Keza buyurdular ki. 1948 senesinde. . . 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) - Başkanlık için bir kurs açmak 

lâzım.. . 

B A Ş K A N - 1948 senesinde içtihat teessüs etmiş . 

1950 senesinde veri lmiş bulunan, Heyeti Umumiyen in iki kararı ile -
lütfen dmlesinler, biz kendilerini dinledik- (milletvekilleri Hükümet ten iç 
ve dış du rum hakkmda izahat taleb eden önergeler verebilirler. H ü k ü m e 
tin verdiği demeçten sonra gerek önerge sahibine ve gerekse başkalarma 
söz ver i lmez. ) (Hangi senede? sesleri). 1948, 1949 senelermde ve en son 
1950 senesinde. 

Arkadaşlar , bu itibarla soru sahibi oldukları için kendiler ine söz ve 
rilmiştir. 

Ş imdi muhte rem arkadaşlar; Bölükbaşmın da söz istemesi münase
betiyle şu noktayı arz edeyim : O zaman Dışişleri Bakanı Fuad Köprü
lü 'nün Hükümet in takibettiği dış politika hakkındaki demeci vesi lesiyle, 
C.H.P. Mecl is Grubu adına söz is tenmesi üzerine kürsüye gelen Başba
kan Yardımcıs ının sözünü ve a lman kararı aynen zabıttan okuyorum : 

" D E V L E T B A K A N I VE B A Ş B A K A N Y A R D I M C I S I S A M E T A Ğ A O Ğ L U 
(Manisa) - Çok muhte rem arkadaşlar, hakikaten İç tüzüğümüzün sâkit 
o lduğu bir mesele karşısındayız. Hükümet tarafından Mecl is i Âl iye dış 
poli t ikaya taallûk eden hususlarda re'sen malûmat arz edüdikten sonra, 
muhalefet in görüşlerini belir tmeye meydan veren bir teamülü Yüksek 
Meclis iniz bahşettiği takdirde, Hükümet imiz in bu hususta menfi bir nok-
taî nazarı olmadığını arz e tmek isterim. 

B A Ş K A N - Mümas i l ahvalde müzakere açüamayacağı h a k k m d a İçtü
zükte içtihat voliyle bazı hükümler vardır. Fakat muhalefete söz ver ip 
v e r m e m e k hakkında hakikaten İçtüzük meskûttur. Bu itibarla mümas i l 
ahvalde muhalefet sözcülerine söz veri lmesi lâzımgelip ge lmeyeceği hak
kındaki hususu reyi âlinize arz ediyorum. Söz veri lmesini kabul buyu
ranlar.. Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir." 
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Ş imdi arkadaşlar, heyeti celileniz Hükümet in dış politika hakkında 
izahat ve rmes i halinde muhalefet sözcülerine söz veri lmesini karar altı
na almış bulunmaktadır. Faik A h m e d Barutçu 'nun dileği ise sözlü soru 
müesseses i dahil inde cereyan etmiştir. Bu sebeple Faik A h m e d Barut
ç u y a ve Hükümete söz verilmiştir. Bu mevzuda Osman Bölükbaşı 'ya ay
rıca söz veremeyeceğimi arz eder im. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Usul hakkmda söz is t iyorum. 

B A Ş K A N - Sorulara devam ediyoruz. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Usul hakkmda söz is t iyorum. 

B A Ş K A N - Usule mütaall ik bir iş yoktur. Faik Bey' in soru takriri mü
nasebetiyle ortada bir mevzu kalmamıştır . 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) - Bu nasıl idare etmektir Mecl is i? . . 

B A Ş K A N - Senden öğrenecek değil im. Tüzük hükümler ini tatbik et
mekle mükellef im. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) - Usule dair söz is t iyorum. (Gürül
tüler) 

B A Ş K A N - Usule dair size söz veremeyeceğ im. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) - Usul hakkında bir milletvekil ine 
söz ve rmekle mükellefsiniz. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Ben de usul hakkında söz is t iyorum. 

B A Ş K A N - Söz vermiyorum. (Şiddetli gürültüler, sağdan ayağa kalkmalar). 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) - Eğer usul hakkmda bize söz ver
mezsen Mecl ise riyaset ettiğin zamanlarda biz de Meclise iştirak edeme
yiz . . . 

B A Ş K A N - Usul hakkında Tüzük hükümler ine göre hareket edilir, 
yoksa her arzuya göre söz ver i lmez. Ben Tüzük hükümler ini yer ine getir
mekle mukayyedim. 

(Sağdan. Meclisi terkecieceğiz sesleri) (Gürültüler) (Sağdan Meclisi terketmeler). 

C E Z M İ T Ü R K (Seyhan) - Keyfî iş yapıyorsun!. . Keyfine göre hareket 
edemezsin! . . 

B A Ş K A N - Tüzük ahkâmını yerine get i rmekle mükellef im. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Reis Bey, hakikati söyle tmiyorsun. 
Ben usul hakkmda konuşacağım; hakikati söyleyeceğim. 

Mecl is er meydanı idi. er meydanı meğer Yardımcı 'n ın meydanı imiş. . . 

B A Ş K A N - Keyfinize göre er meydanı olmaz. 
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B A Ş K A N - Efendini, geçen birleşime ait olarak, İçtüzük hükümler ine 
çağı rmayı t azammun eder mahiyette, Erzurum Milletvekil i Bahadır Dül
ger arkadaşımız tarafından verilmiş bir önerge vardır, onu okuyacağız . 

İ lâveten arz edeyim ki; İçtüzüğün 89 uncu maddes ine uygun görülen 
bu önerge dolayısiyle yana ve karşıya olarak iki milletvekili a rkadaşımız 
konuşabileceklerdir . İçtüzük bunu âmirdir. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) - Söz ist iyorum. 

B A Ş K A N - Takririn aleyhinde mi? 

F A İ K A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) - Hayır lehinde. 

B A Ş K A N - O halde önerge okunduktan sonra söz isteyiniz. 

B . M . M . Yüksek Başkanlığına 

Usule taallûk eden bir meselede velev sorular üzerinde müzakere ce
reyan etse dahi her milletvekilinin bu müzakereye iştiraki tabiî hakkıdır. 

Faik A h m e d Barutçu tarafından ileri sürülen usul esasları hakkında
ki mütalâalara Riyaset Divanınca cevap ver i lmek suretiyle usul müzake
resi açı lmış olduğuna göre söz isteyen diğer milletvekil lerine de söz veril
mes i lâzım iken ver i lmemiş olması Meclis imizin n izam duygusuna aykı
rıdır. Binaenaleyh, yar ım bırakılan usul müzakeres in in tekrar açüarak 
Yüksek Mecl is in hakemliğine müracaat suretiyle meselenin halledilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

26 .V.1952 

Erzurum Milletvekil i 
Bahadır Dülger 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) - Lehinde konuşmak is t iyorum 
Reis Bey. 

C E L Â L Y A R D I M C I (Ağrı) - Ben de aleyhinde söz is t iyorum. 

B A Ş K A N - Takriri dinlediniz. Faik A h m e d arkadaşımız yana, Celâl 
Yard ımcı arkadaşımız karşıya konuşmak üzere söz aldılar. Bahadır Dül
ger arkadaşımız tavzih sadedinde söz istiyorlar. 

B A H A D I R D Ü L G E R (Erzurum) - Muhte rem arkadaşlar, geçen müza
kerede bir sözlü soru esnasında Yüksek Meclis muvacehes inde cereyan 
etmiş olan hâdise, şahsi kanaatimce, Anayasanın 21 inci maddes iy le tâ
y in edi lmiş olan ve Meclis müzakera t ınm İçtüzük hükümler ine göre ce
reyan e tmesini temin yolunda konmuş olan hükme bir çeşit aykırı olma
sı bak ımmdan bu hususun tashihi ve Anayasa ile İçtüzük hükümler in in 
y e r m e getiri lmesi için bu takriri vermiş bulunuyorum. 
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Mesele şundan ibarettir : Bir soru konuşulduğu sırada soru sahibi 
Faik A h m e d Barutçu "usul hakkında söz rica ediyorum, bu m ü h i m bir 
meseledir" diye usul hakkmda Başbakandan söz ricasında bulunmuştur . 
B u n u n üzerine Meclise riyaset eden arkadaşımız mesele haUedilsin, Dı 
şişleri Bakanından sonra sizi kürsüye davet edeceğim demiş tk . D e m e k ki 
daha ilk vehlede bu sözü söylemek suretiyle Faik A h m e d Barutçu 'nun 
usul hakkmda söz istemesi fikrini kabul etmiş bulunuyor. Ben im bu 
o k u d u ğ u m tâbirler aynen zabıttan al ınmış tâbklerdk. Ben, tabiî anladık
larımı ve gözümün önünde cereyan eden hâdiselerle te lâkküerime ve id
rakimin hudut la rmm bana verdiği imkânlara göre arz ed iyorum. Takdi r 
Büyük MiUet Mecl is inindk. 

Bundan sonra Faik A h m e d Barutçu söz almış, 1948 senesinde hâsıl 
olan b k usul meselesi hakkında beyanatta bu lunmaya başlamıştır . Fa
kat Başkan, bu beyanatı , "ekmizde kararlar vardır, b inaenaleyh sizin bu 
usul meselesi hakkmda ileri sürdüğünüz noktaî nazarlar burada müna
kaşa edi lemez" yollu sözlerle kate tmek istemiştk. Fakat bu arada Baş
kanla Faik A h m e d Barutçu arasında şu şeküde b k münakaşa cereyan 
e tmiş tk : Faik Ahmed Barutçu diyor ki, "müsaade edin, da ima sözümü 
kesiyorsunuz, nihayet Meclis hakem olacaktır. Siz Meckse arz edersiniz". 
Başkan , buna "Tüzük hükümler in i yer ine ge t i rmekle mükel lef im" 
cevabını veriyor. Barutçu bunun üzerine, "usul bak ımmdan konuşmak 
hakkımdır," diyor. Bunu dedikten sonra Başkanın vermiş olduğu cevap : 
"Tüzük hükümlerini yer ine get i rmekle mükellefim, arz edeceğ im yüksek 
heyetinize," demekten ibaret oluyor. 

D e m e k ki, bir usul meselesinin işlemesi hususunda Yüksek Mecl ise 
mâruzât ta bulunmak ve onun hakemkğini kabul e tmeyi evvelden kabul 
etmiş bulunuyor. Böyle olduğu halde Başkan, usul hakkında söz isteyen 
başka bir miUetvekiline. Osman Bölükbaşı 'na, şu sözlerle cevap ver iyor 
v e kendince bir karar veriyor : "Faik A h m e d Barutçu 'nun vermiş o lduğu 
takrir soru müessesesi hükümler i dairesinde cereyan etmiş ve bu suret
le Faik A h m e d Baru tçuya söz verilmiştir. Osman Bölükbaşı arkadaşımı
zın veya başkalarının usule mütaalkk söz istemelerine imkân yoktur. 89 
uncu madde müzakereye mahal olmadığı ruzname veya İç tüzük ahkâmı
na riayete davet veya takdim ve tehir hakkındadır. Faik A h m e d Barut
çu 'nun mütalâası bura \a gkmemekted i r " diyor. 

Ş imdi muhterem arkadaşlar, b k hatip çıkmıştır, Büyük MiUet Mecli
s inde 1949 senesinde cereyan etmiş olan -biz orada yokuz, biz bi lmiyo
ruz, b iz im gıyabımızda- bir meseleye mütaaUik olarak teessüs etmiş olan, 
İç tüzük bakımından teessüs etmiş bir örfe dair bir iddiada bulunmuştur . 
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Bu bir usul iddiasıdır. Usul iddiasının Büyük Millet Meclis i huzurunda, 
iddia sahibi Faik A h m e d Barutçu tarafından açıklanmasına M a k a m ı Ri
yase t tarafından imkân verilmiştir. Eğer imkân ver i lmemiş olsaydı , usul 
müzakeres i açı lmamış telâkki edilebilirdi. Faik A h m e d Barutçu buraya 
geldiği zaman yalnız soruya mütaall ik olarak mesele h a k k m d a izahat 
v e r m e k vaziyet inde bulunmuş olsa idi usul meselesi açümamış olabilir
di. Halbuki Faik A h m e d Barutçu kürsüye geldiği zaman usule mütaal l ik 
olan bir iddiayı Büyük Millet Meclis inin huzurunda getirmiştir . Bundan 
sonra bu iddianm kabul edilip edi lmeyeceği . . . Çünkü katî bir tüzük mad
desine dayanmamaktadır . Bir örfe dayandığı iddiası vardır. Acaba örfe 
dayamyor mu, dayanmıyor m u meselesinin Büyük Mil let Mecl is i tarafın
dan tetkiki ve bir karara bağlanması iktiza eder. Çünkü, İçtüzük böyle 
bir mesele hakkmda bir hüküm sevketmiş değildir. 

Binaenaleyh Büyük Millet Meclis inde usul hükümler i dairesinde na
sıl müzakere cereyan ediyorsa, yani ş imdiki gibi bir üstüne bir karşıya, 
bir yana iki veya üç milletvekili nasıl konuşuyorsa böylece konuşulduk
tan sonra Büyük Millet Meclisinin reyinin istihsali icabederdi . Bu yapı l
mamışt ı r (Doğru sesleri). Ve Başkan sözlü soru müesseses i içinde cereyan 
eden bir münakaşa s ı rasmda usul meselesinin müzakere edi lmesine ve 
usul bakımından milletvekillerine söz veri lmesine imkân olmadığına da
ir bir noktaî nazar üeri sürmüştür. 

Arkadaşlar , İçtüzüğün hükümler i usul bakımından hangi ye rde ve 
hangi mahalde iddialar ileri sürülebileceğini tahdit e tmiş değildir. Her za
m a n usul meselesi mevzuubahis olabilir. Bu usul meseles i her mevzu-
ubahis olduğu zamanda Başkan tarafından, diğer isteklere esaslara tak
dimen, usul hakkmda söz ver i lmesi iktiza eder. Kaldı ki; B a ş k a m n bir 
başka noktaî nazarma daha temas e tmek ist iyorum; diyor ki : "Faik A h 
med Barutçu 'nun mütalâası 89 uncu maddeyle tâyin edilmiş olan usul 
meseleler inin hududuna girmemektedir ." Benim şahsî kanaat imce Baş
kan arkadaşımız İçtüzüğün usule mütaallik olan maddesini anlamakta 
biraz mütereddi t davranmış bulunuyor ve sanıyorum ki : kâti bir kana
ate sahip değildir. 

S U A T B A Ş O L (Zonguldak) - Sussanız artık. 

B A H A D I R D Ü L G E R (Devamla) - Emredersiniz, iki dakika sonra susa

r ım. Suat Bey. 

Ş imdi İçtüzüğün 89 uncu maddes inde diyor ki : "İçtüzük h ü k m ü n e 

riayete mütedair bir hale dair usul bakımından söz istenebilir." 
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Ş imdi o günkü müzekereler i tahattur edersiniz, İç tüzüğün zikretme
diği, sâkit kaldığı bir hususta, B. M . Meclis inin vermiş olduğu bir karar 
mevzuubahis olmuştu. Bu kararla bir ö r f teessüs etmiş ve İç tüzüğün boş 
kalmış olan bir noktası bu kararla doldurulmuştu. O halde ver i lmiş olan 
bu ör f kararı, İçtüzüğün sarih maddeler inden farksızdır. Bu da bir İçtü
zük hükmündedir . Binaenaleyh böyle bir ö r f ka ra rmm tatbik edi lmesi ve 
ya edi lmemesi , veyahut her hangi bir iddianm bu ör f karariyle tetabuk 
halinde bulunup bulunmadığının tetkiki, t am İçtüzüğün or tasma düşen, 
89 uncu maddenin . İçtüzük hükmüne riayete mütedair olarak ileriye sü
rülmüş olan esasına tam mutabıktır. O halde, bu hususta İçtüzükte ka
tî olarak tâyin edilmiş bir esas, bir madde bulunmadığına göre B. M . 
Mecl is i yen iden bir örf kararı ve rmek durumunda idi. Binaenaleyh Baş
kanın kendil iğinden bir karar vermesi veyahut İçtüzüğün filân maddesi
ni bu işe tatbik ederim demesi , benim şahsî noktaî nazar ıma göre, hata
lı bunuyordu. Bu itibarla o anda usul hakkmda söz istemiş olan millet
vekil ler ine 89 uncu madde hükümler ine riayeten söz ver i lmesi iktiza 
ederdi. 

Ben im bu sözlerim Anayasa ve İçtüzük hükümler inin Meclis müzake-
ra tmda tamamiyle tatbiki bakımındandır. Yoksa karşılıklı parti mücade
leleri safhası bunun tamamiyle dışındadır. Ben şu anda şahsî kanaat im 
olarak bir İçtüzük ve Anayasa meselesini buraya get irmiş o luyorum. Bir 
hal tezahür etmiştir, bu halin tekerrür e tmemesi ve hâsıl olan boşluğun 
B . M . Meclis inin hakem kararı ile doldurulması gerekir. Kanaa t im bu işin 
sadece Meclis Başkanı tarafından söylenecek bir söz ve bir hükümle dol
durulmasına imkân olmadığı şeklindedir efendim. 

B A Ş K A N - Önerge lehinde söz Faik A h m e d Barutçu'nundur. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) - Müsaade buyurursanız aleyhin
de söz alınmıştır, evvelâ kendileri konuşsunlar. 

B A Ş K A N - Ben söz a lma sırasını takip ediyorum. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) - Muhal i f olan noktaî nazarı öğ
renmek için daha evvel kendilerinin konuşması lâzımdır. 

B A Ş K A N - Efendim, söz. a lman sıraya göre verilir. Falan müta lâasmı 
de rmeyan etsin, ben ondan sonra konuşayım, diye İçtüzükte bir h ü k ü m 
yoktur. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) - Aziz arkadaşlar ım, evvelâ Sayın 
A p a y d m arkadaşıma şunu arz e tmek isterim ki; kendisi yüksek heyete 
tebligatta bulunurken, "böyle bir önerge vardır, bu önergenin aleyhinde 
Celâl Yard ımcı arkadaşımız konuşacaktır" dediler. Ve onun üzerine ben 
de söz is tedim. Mamafih ondan evvel söylesem de bir şey lâz ımgelmez. 
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Aziz arkadaşlar ım evvelâ şunu arz edeyim ki, maksadmı , güzel bir 
usulün teessüs etmesine veya teessüs etmiş olan bir usulün d e v a m etti
r i lmesine mütaall ik bir münakaşanın mâkul bir net iceye bağlanmasıdn . 

B A Ş K A N - Bir dakika müsaade buyurursanız şunu arz edeceğ im : 

Tüzük yana ve karşıya olarak sıralanmış bulunduğuna ve zâtı âliniz 
de y a n a söz almış bulunduğunuza göre söz sırası size verilmiştir. 

F A İ K A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Benden evvel konuşan Bahadı r 
Dülger arkadaşıma teşekkür eder im. Bu teşebbüsleri mut laka ver imli 
olacaktır. Yüksek Meclis in bu konuda karar a lması için yo l açı lmış bu
lunmaktadır . 

Samimî olarak şunu arz edey im ki, bu demokrat ik usullerin tesisi 
gayret inde Baru tçunun parti mülâhazasiyle hareket e tmesine imkân ve 
ihtimal yoktur. Samimî olarak a rzum odur ki, da ima başka demokras i 
lerden örnek getirerek konuşmak is tememin sebebi hikmeti , bu Mecl is in 
ilerisi için misal olacak demokrat ik güzel usuller tesisi yo lunda İslahatçı 
bir Mecl is olmasını görmektir . Ve bu Meclis böyle o lmaya lâyıktır, o hal
de niçin fırsat düştükçe bu yolda adımlar a tümasm, d iyorum. Bü tün ar
z u m bundan ibarettir. Bunu söylemek isterim. 

K E N A N A K M A N L A R (Çanakkale) - Bu her halde senin ikazmla olacak 
değil . 

F A İ K A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Lütfedin, dinleyin. 

Yalnız, Sayın Reis bu işi de 15 dakika içerisine alırsa y ine yandık . 

H Â Ş İ M T A T L I O Ğ L U (Yozgad) - Reis değil, Tüzük yapıyor onu. 

F A İ K A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Bu usul meselesi bendenizin bir 
takrir imin konuşulması vesilesiyle meydana çıkmıştır. Hâdisenin Tüzük 
bak ımmdan , iki ayrı safhası vardır. 

Birinci safha şu; ten takririmi vaktiyle Yusuf K e m a l Tengirşenk ' in 
verdiği bir takriri tekrarlamak suretiyle dış politika olayları hakkmda Dı
şişleri Bakanının Meclisi tenvir etmesini sağlamak kasdiyle verd im. Riya
set mevki ini işgal eden Celâl Yard ımcı arkadaşımız, ben takrir imin mahi
yet ini bu suretle izah edip, esasa ait düşünceler imi söylerken arkadaşı
mız 15 dakika müddet dolmaktadır diye mütemadiyen ihtar e tmeye baş
laması üzerine. 

H Â Ş İ M T A T L I O Ğ L U (Yozgad) - Bir defa ihtar etti. 

F A İ K A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Üzer ine toz kondurmaya l ım, 
a m a vakıadır. (Gülüşmeler) 

H Â Ş İ M T A T L I O Ğ L U (Yozgad) - Ziya T e r m e n e de aynı şeyi yapt ı . 
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F A İ K A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Ben takririn mahiyet ini izah et
t im ve ondan sonra indim. 

Reis , evvelce teessüs etmiş olan usulün başka bir mahiyet taş ımakta 
o lduğunu v e bu hususta kararlar bulunduğunu ve binaenaleyh benim 
takrir imin ancak soru müessesesine ait b k t ak rk gibi muame le görmes i 
zaruretini heyete ifade ederek gündemin diğer maddes ine geçerken, usul 
hakkmda söz istedim. Arkadaş ımız usul hakkında istediğim bu sözü ver
memiştir . 

B k milletvekil i usul hakkmda söz isterse bu söz hakkı kendis inden 
eskgeneb ikr mi? Hâdisenin b k cephesi budur. 

Tüzüğün 89 uncu maddesi sarihtir. Tüzük hükümler inin ta tbikmda-
ki aykırı l ıklara mütaallik olarak bir milletvekili söz istedi mi ona söz ver
m e k zarureti vardır ve mutlaktır, bunun eskgenmes ine imkân ve kimse
nin hakkı yoktur. Sebebi: N izamname hükümler inin mahfuziyetini sağ
lamaktır. Farzedel im. Tüzük hükümler i Riyaset Makamın ı işgal eden 
k imse tarafından yanlış tatbik edümektedk, bunu gören milletvekili , usul 
h a k k m d a söz istiyorum dedi mi akan sular durur. Reis milletvekil ine, bu
yu run diyecek ve o söyleyecek, sonra gerekirse yani Reis kaani olmazsa, 
tereddüt olursa Yüksek Meclis meseleyi halledecektir, başka türlü nizam 
v e in t izamı sağlamak imkânı olmaz. Yoksa Riyaset diktatorası teessüs 
eder. Reisin vazifesi Tüzük hükümlerini kemali bitarafi üe tatbiktan iba
rettir. 

Binaenaleyh bir defa Başkanvekil i arkadaşımızın evvelce teessüs et
miş o lan usulden Meclise bahsederken usul hakkmda söz isteyen bir 
miUetvekikne söz ve rmemes i Tüzük hükümler ine t amamen aykırıdır. Bu, 
ya ln ız b k milletvekilinin hakkını ihlâl ile kalmaz. Yüksek Mecl is in hakkı
na karşı bir hareket olur ve neticede hakem rolünü ifa edecek olan Y ü k 
sek Mecl is in bu vazifesini ifaya imkân v e r m e m e k olur. Ni tek im ben ko
nuşurken, konuşmama başladığım zaman işi evvelâ usul meseles i olarak 
v a z e t t i m ve usul meselesi bakımından izah ettim, verdiğim takririn sual 
müesseses i ile ilgili olmadığını , emsal göstererek, beyan et t im. Riyaset 
başka b k mütalâada bulunabilk. Buna b k diyeceğim yok, öyle takdir 
edilebikr. A m a usul üzerinde söz isteyen milletvekilini d in lemeye mec
burdur ve dinledikten sonra Yüksek Meclise arz edip hal letmesi zaruret
tir. Tüzük meselesi , yani usul hakkında söz isteyen b k mil letvekil ine söz 
ve rmek zaruretine dair olan mâruzâ t ım bundan ibarettk. 

Mese len in ikinci cephesine gelince : 

Ben, dış politika olayları hakkmda Yüksek Meclis in t e n v k edi lmesini 
Hariciye Bakanından istemeyi düşündüğüm zaman Tengirşenk ' in vaktiy-
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le ve rmiş olduğu takririni hatır ladım ve zaptını bulurdum, ş imdi okuya
cağım. 12.IV. 1948 tarihli zabıttaki bu takrir şudur : 

"Sayın Hariciye Vekilinin son Londra, At ina görüşmeler i hakkında 
Mecl ise sözlü izahat vermeler ini saygıyla rica ederim." 

B e n de takriri o şekilde yazmaya itina et t im ki; net icede teessüs et
miş bir usul üzerinde her hangi tereddüt ve münakaşaya mahal verüme-
sin. Eski arkadaşımız o zaman bu takrir üzerinde konuştular ve dediler 
ki; ben bunu Büyük Meclisin murakabe hak ve vazifesinin dışında ola
rak sadece Meclis in dış olaylar hakkında tenvir edi lmesi maksadiy le ver
d im demişler, zaman zaman bu yolda izahat ver i lmesinin faydalı olacağı
nı söylemişler ve sağdan ve soldan alkışlarla tasvip edi lmiş idi. 

Arkadaşlar, usul nasıl teessüs eder. Meclisin karariyle teessür eder. 
Meclis teki tatbikatla teessüs eder. Arkasmdan 20.12.1948 'de görüşülen 
"dünya işleri ve bilhassa memleket imizi alâkadar eden milletlerarası me
seleler hakkında Büyük Millet Meclisine malûmat ver i lmesini Sayın Dı
şişleri Bakanından rica ederiz." yolunda, aynı mahiyet te ikinci bir takrir 
veriliyor, bu takrir de okunduktan sonra Riyaset Makamındak i değişen 
zat tarafından deniliyor ki "Bu takrir ne sorudur ne de gensoru mahiye
tindedir. Yalnız Dışişleri Bakanı dinlenilecektir, başkasına söz ve rmeye 
ceğim." Dışişleri Bakam da izahat verdikten sonra, söz isteyen o lmadığ ı 
ve teessüs eden eski usulden bahsedi lmediği için mücerre t Reisin müta
lâası üzerine müesses usulün değiştirildiği söylenemez. 

A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Meclisin sükût etmesi , Reisin sözü
nün tasdikına delâlet e tmez mi? 

F A İ K A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Az iz a rkadaş ım sâkite söz isnat 
e tmek istiyor. Ne zaman olurdu? Eğer teessüs eden usul üzerinde konu
şularak ondan sonra Riyasetin izahile gündeme geçilseydi, belki o zaman 
ma'rezi hacet diye sâkitin sükûtundan mâna ç ıkarmaya gidilebilirdi . 
Yoksa teessüs eden bir usul, Meclisin yeni ka ran o lmadan bir reisin sö
züyle değişmiş sayılamaz. 

H Â Ş İ M T A T L I O Ğ L U (Yozgad) - Kararı peşin bildiriyor ve k imse de söz 
istemiyor. 

F A İ K A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Kaldı ki, arkadaşlar, bu Mecl is , 
geçen senenin 12 nci aymda Dışişleri B a k a n m m kendi l iğinden verdiği 
izahat üzerine, Grup namına konuşmak hususundaki talebimizi kabul 
ederek bir usul tesis etti. Güzel bir ad ım attı, sual müessesesinin . . 

Az iz Başbakan, düıle.. 
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B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Size değil , arkadaşla ko

nuşuyorum. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Dinle ki peşin hükme varmış va
ziyette sizi görmeyeyim. 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Ben senin ne söyleyece

ğini bilirim. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Maksa t mâkul hatveleri tevali 

ettirmektir. Ası l mesele bunu sağlamaktır . 

Bir konuşma usulü teessüs etti mi murakabe vası talarının d ı şmdaki 
bu konuşma usulünden kaç ınmamak lâzımdır. 

A B İ D İ N P O T U O Ğ L U (Eskişehir) - Takrir üzerine mi, re'sen mi? 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Re'sen. . . (Gülüşmeler). Lâtakra-
büssalâte arkasmı bekle. . . 

Bir bakan kendil iğinden gelir, izahat verir. Kendi l iğ inden verdiği iza
hattan sonra, grup namına söz söylemeyi, Yüksek Meclis kabul eder. De
m e k ki, konuşmayı prensip itibariyle kabul etmiştir. 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Yüksek Mecl is kabul et

memiş , Riyaset kabul etmiştir. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Hayır. Riyaset, Mecl ise arz et
miştir, Mecl is kabul etmiştir. Zabıt buradadır, Sayın Menderes . Böyle bu 
iş.. . (Gülüşmeler). Bir konuşma prensip itibariyle kabul edildikten sonra o 
konuşma bakanın kendil iğinden verdiği izahat üzerine kabul edilmişti di
yerek, talep üzerine veri len izahat dolayısiyle esirgenir mi hiç? Kabul edi
niz ki aziz arkadaşlar tenakuz olur. Yalnız tenakuz olmakla kalmaz, asıl 
ve evleviyetle söz veri lmesi lâzımgelen yerde söz esirgenmiş olur. Kaldı ki, 
mesele nedir? Nihayet bir mevzu üzerinde Hükümet in Yüksek Meclisi 
tenvir e tmesi değil m i ° Mevzu üzerinde muhalefet g rubunun veya takriri 
ve ren arkadaşın noktaî nazarını dinlemekte kaçınılacak ne mahzur var? 
Mahzur yok , fayda var ve bunun önünü açmak zarureti var. Girdiğimiz 
çok partili parlamento lu rejimin icaplarıdır bunlar. Girdiğimiz yeni haya
tı, eski usulün kalıpları içerisinde tazyik e tmeye imkân yoktur. Bir poli
tik s is tem, mutlaka yeni şartlara intibak etmesini bilecektir, bünyesi iti
bariyle bilecektir, işleyişi itibariyle bilecektir. Yoksa sıkıntı kaynağı olur. 
Sayın Başbakan; muhalefet gelsin Büyük Millet Mecl is inde fikirlerini be
yan etsin derken.. . (Soldan, usulü dairesinde sesleri). Usulü tesis e tmeye 
sen yetkil isin. Beyan etsin derken konuşma imkân ve vası talar ının ser
best o lması ve serbest iş lemesi esastır. 
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Dış polit ika olayları üzerinde ben burada konuşmaya baş layacağım, 
Riyaset M a k a m ı mütemadiyen üç dakikan kaldı, bir dakikan kaldı derse 
insan konuşmaktan feragat eder. (Tüzük icabıdır. Tüzüğü değiştirelim sesleri). 
Usule muhal i f o lmayan demokrat ik teamülleri tesis edeceksin . Bu te
amüller le demokrasi gelişecektir. Tüzük hükümler inin boşlukları böyle 
doldurulur. Atı lmış hatveleri t amamlamak lâzımgelir. 

S U A T B A Ş OL (Zonguldak) - Miadın doldu. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Miadımın dolduğunun farkında
y ım . (Gülüşmeler). Muhalefetin talebi mütevazıdır, neticesine siyasî mesu
liyet teret tüp eden murakabe vasıtalarının d ı şmda olarak s ı r f Meclisi ten
vir sadedinde istenen izahattan sonra konuşmak imkânını temin edecek 
bir usulün, bir teamülün tesisini s izden istemekten ibarettir. Bu esirge -
necek şeylerden değildir. Bilâkis tutulması ve ileriye götürülmesi lâzım-
gelen bir tekliftir. Bunu kabul edin, bunda mahzur yoktur arkadaşlar. 
(Soldan mahzur var. teklif getir sesleri, gürültüler). 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Tekl i f ver, müzakere 
edel im. Ortada teklif yok . kabul edin, diyorsun. 

C E L Â L Y A R D I M C I (Ağrı) - Çok muhterem arkadaşlar ım, mâruzâ t ıma 
baş lamadan evvel bugün gazetelerde, muhalefet partilerinin Yard ımcı 'nm 
Riyasette bulunduğu müddetçe Meclise gelmeyecekler i haberine karşı 
derhal arz edeyim ki. ben bugün bu tehdide ehemmiye t vererek kürsüye 
ç ıkmamış vaziyette deği l im. Bundan sonra bu vazifede bulundukça da
ima bu mevkie gelecek ve vazifemi yapmakta devam edeceğim. 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Tehdide karşı teh
dit... 

C E L Â L Y A R D I M C I (Devamla) - Muhte rem arkadaşlar, Bahadır Dülger 
arkadaşımıza bu takriri verdiklerinden dolayı teşekkür eder im. Benimle 
beraber muhalefet in de bu teşekkürü paylaştıklarını gö rdüm. Kendileri
nin bile akıl larından geçmeyen ve Tüzükte yerini bulamadıklar ı bir şekil
de müdafaalarma bir mesnet bulan muhalefet, iktidarın bu Mecl is inde, 
Bahadır Dülger gibi bilgili ve hakşinas milletvekilleri mevcut oldukça, 
hakkından endişe etmesin. 

C E Z M İ T Ü R K (Seyhan) - Muhalefeti t amim etme tasrih et. (Gürültüler). 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Sen aslını müdafaa 

et kâfi. 

B A Ş K A N - Abdür rahman Bey lütfen müdahale e tmeyin. 

C E L Â L Y A R D I M C I (Devamla) - İşte böyle yapar lar her zaman. 
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Muh te rem arkadaşlar, müsamaha etmek, görmemezl ik ten gelmek, 
geniş davranmak, bos vermek, hâsılı (idare et idare) zihniyetini güdenler 
a rasmda yer a lmayı ben de bil iyorum, bu kadar şeyi bi ldiğimi benden 
eskgemeyeceğ in ize ümid im var. Böyle yapsam, Tüzük icaplarına aldır -
mazsam, Sayın Faik A h m e d Barutçu için, Muhte rem Bölükbaşı için çok 
iyi bir reis olurum. Ve onlar k imsenin hatır ım, gönlünü k ı rmayan, her 
işarete kafa sallayan, söz haklarma riayet e tmeyen, etliye, süt lüye karış
mayan , Faik Ahmed ' in biraz evvel söylemek istediği, müzakeren in cere
yanını tüzüksüz temin eden, tüzüksüz bir reis gö rmek istiyorlar. (Soldan 
bravo sesleri) Eğer böyle yaparsam arkadaşlar... 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Reislik e lden gider. 

C E L Â L Y A R D I M C I (Devamla) - Ne Faik Ahmed ' in tüzüğü tazyik eden 
manevralar ına mukabele e tmek zahmet ve mecburiyet inde, ne Meclis i 
terketmek, obstrüksiyonuna ve ne de muhalefet gazetelerinin, muhalefe
ti susturdu gibi tenkidlerine v e baranı belâsına mâruz Kakr ım. A m a ben 
onlar ın istediği gibi bunu yapamayacağ ım arkadaşlar. Tüzük, on la rm de
diği gibi hareket etmek salâhiyetini bana asla vermemiş t i r ve vermediğ i 
ni huzurunuzda açıklayacağım. Bu vazifede kaldıkça Tüzükten anladı
ğ ım mânaya göre onun müteyakkız bir bekçisi o lacağım. (Soldan bravo ses
leri) Ne kimsenin söz hakkını selbetmek, ne de Tüzükte müsaade olun
mayan ahvalde milletvekiline söz ve rmek salâhiyetine mal ik değ ikm ve 
böyle bir gaflet ve zühule d ü ş m e m e k azminde ve karar ındayım. Bü tün 
gayre t im Tüzüğü hâkim kılmaktır. Başka hiçbir gayem yoktur. Eğer bu 
şeki lde hareket et t iğimden dolayı bu Mecl is Divanına ge ld iğ im günden 
beri baş ıma yağdırdıkları bârânı belâyı yağd ı rmaya devam etseler dahi 
üzülmeyecek, bunu rahmet diye telâkki edecek v e çal ışmalar ıma devam 
edeceğ im. (Alkışlar) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bakınız Faik A h m e d ne yol la rdan ve 

ne ustalıklı manevralarla Tüzükte tahripkâr gedikler açmaya, Meclis mu

rakabesini ve hükümetler in durumunu nasıl bir ç ıkmaz yola sokmak is

temektedir . Bunu arz edeceğim : 

B k takrir veriyor, Hükümetin , Atina seyahat inde ve Ankara 'daki gö
rüşmelerde ne gibi şeyler konuşulduğuna d a k sözlü olarak cevap ve rme
sini is t iyorum, diyor. 

Arkadaş lar ım; bu takrir b k sözlü sorudur ve Tüzüğün 78 inci mad
desinin ikinci fıkrası gereğince gündemin sorular k ı smmda üç birleşim
den beri yer almıştır. 
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Bu sorunun gündemin bu k ı smmda niçin yer almış o lduğu hakkın
da, Tüzüğün 89 uncu maddesinin verdiği hakka dayanarak hiçbir itiraz
da bulunmamıştır , Barutçu. (Sağdan, bravo sesleri) 

Kendis inden evvelki sözlü sorular, soru hükümler i dairesinde müza
kere edildikten sonra, aynı sözlü soru hükümler i dairesinde, Faik A h m e d 
Bey kürsüye davet olunmuştur. Her zaman yapt ığı gibi, kürsüye gelen 
Faik A h m e d , dediği gibi. c a n m m istediği gibi konuşmasına devam ettiği
ni gören Divanımız, bu cihete bilhassa dikkat e tmenizi rica ederim, asıl 
meselenin haizi ehemmiyet noktası burasıdır, yani ihtilât buradan başlı
yor. 

A B D Ü R R A H M A N B O Y A C I G İ L L E R (Zonguldak) - Evet, ya öyle . . . 

B A Ş K A N - Abdür rahman Bey hatibin sözünü kesmeyiniz rica eder im. 
Müdaha le etmeyiniz. 

C E L Â L Y A R D I M C I (Devamla) - Mâlâyani tâbirler hoş değildir, Abdür

rahman Bey! 

B A Ş K A N - Devam ediniz. 

C E L Â L Y A R D I M C I (Ağrı) - Bu hali gören Divan, yan i dilediği gibi na
mütenahi konuşacağım sezen Divan, ondan biraz evvel S a y m Ziya Ter-
men ' i ikaz ettiği gibi, kendisinin, 15 dakikanın hemen hi tanımda sözü
nün kesi lmesi gibi nahoş bir halin zuhur e tmemesi ve bu hal sebebiyle 
geride kalan mevzuları söylemesine imkân bırakılması mülâhazas iy le üç 
dakikal ık vakti kaldığı kendisine bildirilmiştir ve bu üç dakikal ık zaman 
içinde geride kalan mevzuları , toplayıp, söyleyeceği m ü h i m esasları söy
leyebi lmesi mülâhazasiyle hareket edilmiştir. (Soldan bravo sesleri) 

İşte fırtına burada kopmuştur arkadaşlar. 

M Ü K E R R E M S A R O L (İstanbul) - Çok güzel izah etti. Bravo. 

C E L Â L Y A R D I M C I (Devamla) - İşte o zaman Faik A h m e d Barutçu 'nun 
esasen evvelden hazırladığı, tasarladığı ustalığı başlıyor. (Gülüşmeler) Re
is, diyor, sözüm 15 dakika ile mukayyet değildir, is tediğim kadar konu
şurum. 

Zabıtlar buradadır. 

Neden? diye soruyorsunuz, cevap veriyor. Çünkü benim takrirün söz
lü soru değildir, diyor. 

A H M E D V E Z İ R O Ğ L U (Afyon Karahisar) - Âdetler i . 

C E L Â L Y A R D I M C I (Devamla) - Evet diyor, Meclis in teamülü vardır, 
Hükümet in izahatından sonra, hiçbir müddet le mukayyet kalmaksız ın 
icabettiği kadar konuşurum, diyor. Ve bir taraftan Yusu f Kemal Tengir-
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şenk' in verdiği takririne dayanıyor, diğer taraftan da Mecl is imizin son te
sis ettiği teamüle istinat ediyor. 

Muh te rem arkadaşlarım, müsaadenizle , Tüzüğün, bu devekuşu oyu
nuna müsai t olmadığını anlatmaya çal ışacağım. (Soldan gülüşmeler ) Ev
velâ Faik A h m e d Barutçu 'nun takriri bir sözlü sorudur, orada yer almış
tır, o hükümlere tâbidir. Saniyen, dediği gibi sözlü soru değilse sadece bir 
önergedir. Gündemin sözlü sorular bahsine g i rmemesi ya Divanın su
nuşları k ı smmda veya önergeler k ısmında yer alması icabederdi . Farz 
buyurunuz ki; sehven, zühul eseri olarak önergeler bahsinde veya Diva
nın sunuşlar ı kısmında yer almadı, ama bir takrirdir. 

Ş imdi muhte rem arkadaşlar, bu önerge üzerinde -ki, bu önerge sözlü 
soru değildir, diyor- bu önerge sözlü soru değilse, bu önerge bir ist izah 
değilse, o halde bu önerge sadece Hükümet in dinlenmesini temin eden 
bir önergedir. Bu şekildeki önergelerden sonra asla müzakere açümaz ve 
hiçbir milletvekil ine ve bizzat Faik A h m e d Ba ru t çuya söz ver i lmez. (Sol
dan bravo sesleri, alkışlar) 

Şimdi F. A h m e d nereden çıkarıyorsunuz bunu, Tüzük hükümler ini 
keyfî tatbik ettiğin gibi. bunu da uyduruyor musun, diyebilir. Buna da 
cevap verey im : Arkadaşlar müstenidatmı arz edeyim. Tüzükte , sorular, 
gensorular, kanunlar, raporlar, tefsirler, Meclis tahkikatları ve emsal i hâ
diselerden gayrı sebeple müzakere açılacağı hakkmda hiçbir h ü k ü m yok
tur. Faik A h m e d Bey'in takriri eğer bir sözlü soru değilse müzakere açı
lamaz. Bu, Tüzük ahkâmındandır . Sadece Tüzük ahkâmı mı? Arkas ında 
kararlar da var. Biraz evvel kendisi 20 .XII .1948 tarihinde Y u s u f Kemal 
Tengirşenk 'e isnat ettiği takrir hakkmda Meclis in bir teamülü ve bir ka
rarı vardır. Yusuf Kemal Tengirşenk' in önergeler k ısmında yer alan ve 
takririnde : Dışişleri Bakanının son Avrupa seyahat inden dönmes i dün
ya işleri ve bilhassa memleket imizi i lgilendiren milletlerarası meseleler 
hakkmda Büyük Meclise malûmat vermes in i rica eder im diyor. Arkadaş 
lar Başkan, bunun ne bir soru ne de bir gensoru olmadığını ifade ederek 
bu hususta müzakere açüamayacağını sadece Meclisi tenviren mütalâ
ada bulunulacağını izah ediyor ve bunu Mecl is tasvip ediyor. Sonra Dı
şişleri Bakanı izahat veriyor ve bunu takiben Yusu f Kemal Tengirşenk 
konuşmadan sadece teşekkür ediyor. Madde bir, Faik A h m e d Bey! (Soldan 
bravo sesleri, alkışlar) Karar bir. Senin de alkışının benim için, istihza da 
olsa kıymet i vardır. Çünkü mânalandır ı lması için millet ayaktadır. 

İkinci karar; 16.IV. 1948 tarihinde Yusu f Kemal Tengirşenk; Hariciye 
Vekil inin son Londra. Paris, At ina görüşmeler i hakkmda Meclis te sözlü 
olarak izahat vermesini istiyor. Bu takrir tıpkı Faik A h m e d Barutçu 'nun 
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takriri gibi sorular bahsinde yer almıştır. Bu takrirden sonra Hükümet 
geliyor, konuşuyor. Soru sahibi Yusuf Kemal Tengirşenk 'e söz veriliyor, 
konuşuyor, müzakere bitiyor. Madde iki Faik A h m e d Bey. (Alkışlar) 

Üçüncü karar; 30.VI. 1 950'de Cihad Baban Güney Kore hakkında iza
hat ver i lmesi için önergesinin gündeme a lmmasmı istiyor, Dışişleri Baka
nı geliyor, izahat veriyor. Cihad Baban konuşmuyor. Çünkü Tüzük ahkâ
mına göre konuşamıyor. Madde üç, Faik A h m e d Barutçu! 

4 üncü karar; Selim Ragıp Emeç , Faik A h m e d B a r u t ç u n u n takriri gi
bi, bir önerge veriliyor : Amer ikan t ebaasmm Türk topraklarını terke ha
zırlandıkları duyulmuştur. Dışişleri Bakanı izahat versin, diyor. Dışişleri 
Bakanı izahatmı veriyor ve önerge olduğu için üzerinde görüşme açılmı
yor ve Sel im Ragıp Emeç konuşamıyor. Madde 4 Faik A h m e d Barutçu! 

Beşinci karar : 7.1.1952'de Başkanlık Divanının Kamutaya sunuşlar ı 
sırasında Abidin Potuoğlu: Orta D o ğ u y a bağlanmamız hakkmda gazete
lerde bir haber okudum, bunun mahiyeti nedir? Dışişleri Bakanı izahat 
versin, diyor. Dışişleri Bakanı izahat veriyor, ne Abid in Potuoğlu (Sağdan 
o konuşmaz sesleri) ve ne de başka bir mületvekili konuşmuyor . Madde 5, 
Faik A h m e d Barutçu! 

Muhte rem arkadaşlar, görülüyor ki, Faik A h m e d B a r u t ç u n u n öner
gesi bir sözlü soru değilse, gerek Tüzük hükümler ine göre, gerekse arz 
et t iğim kararlar dairesinde müzakerenin aç ı lmaması ve hatta Faik A h 
med B a r u t ç u y a söz dahi ver i lmemesi icabederdi. (Soldan bravo, doğru ses
leri) A m a bir sözlü sorunun sahibi sıfatiyle kürsüde bir, iki, üç defa ko
nuştu, sonunda da muhalefete söz veri lmedi feryadını bastırdı. (Gülüşme
ler) 

Gelel im Meclis in son içtihadına: Aziz arkadaşlarım; Faik Ahmed ' in 
takririni son içtihadın çerçevesi içine a lmaya da imkân yoktur. Zira 
19.XII.1951 günlü son kararınız (Hükümet in dış politika hakkmda r e s e n 
izahat vermes i halinde muhalefet grubu sözcülerine noktaî nazarlarını 
arz e tmek üzere söz veri lmesi) merkezindedir. Halbukî Dışişleri Bakanı
nın iki gün evvel Meclis kürsüsünde verdiği izahat re 'sen o lmayıp bir söz
lü soruya müstenittir. Faik A h m e d Barutçu bu sözlü soruyu muhalefet 
grubu adına değil, Trabzon Milletvekili Faik A h m e d Barutçu olarak 
vermiştir . Keza Faik A h m e d Baru t çuya bu mevzuda muhalefet sözcüsü 
olarak değil , sözlü soru sahibi Trabzon Milletvekili Faik A h m e d Barutçu 
olarak söz verilmiştir. Bmaenaleyh bu Faik A h m e d Barutçu 'nun son ka
rarınızla teessüs eden içtihattan istifadeye hakkı yoktur? . A m a o ne ya
pıyor; bir sözlü soru veriyor, bu sözlü sorular gündeminde yer alıyor ve 
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Faik A h m e t buna ses çıkarmıyor, neden?. Çünkü o çok akılkdır, ben im 
önergem sözlü soru değil, sadece bir öne rgedk dese o zaman kendisme 
söz ver i lemeyeceğini biliyor. O böyle faka basar mı hiç?. (Gülüşmeler) 

Hele b k sözlü soru olarak Mecliste müzakere açılsın ve ben de kür
süye ç ıkayım üst tarafı Al lah kerim diyor. (Gülüşmeler, alkışlar) Ve böylece 
kürsüye geliyor ve konuşmaya başkyor. Sözlü soru ahkâmı dairesinde 
konuşmas ı için ikaz edilince; basıyor feryadı. Hayır diyor, ben im takrir im 
sözlü soru değildir; peki değil de nedir, diye soruyorsunuz? Ne olursa ol
sun elbet bir şeydk. İcabında takrirdk, icabında sorudur, i cabmda gen
sorudur. Yani muhterem arkadaşlar; bu takrk bir deve kuşudur demek 
istiyor. 

B A Ş K A N - İki dakikanız kaldı efendim. (Soldan şiddetli alkışlar) 

C E L Â L Y A R D I M C I (Devamla) - Muhte rem arkadaşlar; bu taktiği sez
m e y e imkân yoktur. Faik A h m e d Tüzükte bk t ak ım trüklerle kötü ve tah
ripkâr çığırlar açmak istiyor, gedik açmak istiyor. O gediği bir kere açtık
tan sonra oraya ne gibi kuvvetler y ığacağmı tahmin edebikrsiniz. (Soldan 
bravo sesleri) Sözlü soru ge tkecek, buna takrk diyecek. Hükümet in r e s e n 
verdiği izahat üzerine heyeti ceklenin verdiği kararı, t ak rk üzerine veri
len izahata teşmil edecek Re'sen izahat üzerine grup sözcüler ine veri len 
söz salâhiyetini milletvekillerine tatbik edecek (Sağdan sonra ne olacak ses
leri) v e böylece hedefine varacaktır. 

M Ü K E R R E M S A R O L (istanbul) - Tüzük elden gidecektk. 

C E L Â L Y A R D I M C I (Devamla) - Fakat Faik A h m e d bümekdir ki; Tüzü
ğün büyük hâmisi heyeti cehleniz buna meydan vermeyecek tk . 

Aziz arkadaşlarım: Osman Bölükbaşı na da bu mülâhaza ile söz verü-
memiştir . Çünkü müzakere sırf Faik A h m e d Barutçu 'nun b k sözlü soru
su üzerine açılmış ve Tüzük ahkâmmca soru sahibiyle bakandan gayri 
bir k imseye söz ver i lmemesi kaidesine harfiyen riayetten gayri b k şey ya-
pıknamıştır . 

Bahadır D ü l g e r i n takririne gelince, bunu şükranla karşı ladığımı arz 
e tmiş t im. Fakat derhal bel ir teyim ki, bu takrkin de Tüzükte yer i yoktur. 
His ten doğmuştur. A m a hiç de fena b k histen değü. B k aralık düşün
düm, takdir imi istimalde zühule düşmüş isem, Meclis Divanı bunun gi
bi zühuller i çok defa görmüştür. Onların üzerinde neye duru lmamış da 
ben im zühulümün üzerinde duruluyor?. . Bunu da hatır layınca ş imdi 
huzurunuzda olduğu gibi. iç imden tatlı b k his dalgası geçti ve dudakla
r ıma tebessüm geldi. Sevindim, neden bikr misiniz?. . Bu arkadaşlar be
ni sevdikler inden, benimle candan çok alâkalandıkları için yan i sevgüi 
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Yardımcılar ının hata yapmas ına tahammül edemedikler i için bu velvele
ler kopuyor doğrusu m e m n u n o lmamak nankörlüktür. 

M u h t e r e m arkadaşlar: sadede rücu ile arz edeyim ki; Bahadır Dül-
ger ' in bu takriri de Tüzük hükümler ine uymaz, ş imdi asü bir meseleyi 
deşmek icabeder. Bahadır 'm takririnde dediği gibi, usul hakkında müza
kere açümamıştır . Açı lamazdı ve kimseye de söz verilmemiştir . Veri lemez
di. Faik A h m e d Baru tçuya sırf sözlü soru sahibi sıfatiyle söz verilmiştir . 
Bu sıfatla kürsüye gelen Faik Ahmed , her zaman yapt ığı gibi, birçok şey
lerden d e m vurmuş ve bu arada usul işine de dokunmuş olabilir. Onun 
bu dokunması , usulî müzakere açmak demek değildir. 

Bir kere evvel inden ne söyleyeceğinin bi l inememesi , saniyen karşılık
lı konuşmalarm gürültüsü, salisen sol mikrofonda konuştuğu için yu
kardan lâyikiyle takip edi lmemesi yüzünden arz et t iğim gibi, birçok şey
ler söylemiş olabüir. Kaldı ki hatibin ağzı torba değil ki, büzmek elde ol
sun. Hele bu ağız hüdanekerde Barutçu'nun ağzı olursa. (Gülüşmeler) Hâ
sılı arkadaşlar, Tüzüğe asla muhalefet edi lmemişt ir ve edi lmediğinin se
beplerini izah için el imde hazırlamış notlarım vardır, fakat maalesef Tü
zükle mukayye t bu lunduğum konuşma müdde t im dolduğu için huzuru
nuzdan ayrı lmak mecburiyet indeyim. (Soldan şiddetli alkışlar) 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) - Söz ist iyorum, bana bir takım 
manevra lar atfettiler. 

B A Ş K A N - Yani sataşıldığı kanaatindesiniz. Riyaset bu kanaatte de
ğildir. Direniyor musunuz? (Sataşılmadı sesleri) 

Efendim, Tüzüğü Makamı Riyaset tatbikle mükel le f o lduğu kadar, 
Tüzük hükümler ine riayeti milletvekili arkadaşlarımızın da itina ile teka
bül etmelerini rica eder. 

Faik A h m e d Barutçu kendisine sataşıldığından bahsile söz istiyor. Ri
yaset M a k a m ı bu kanaatte değildir. 

Direniyor musunuz? Direnip direnmediğinizi soruyorum. Çok istir
h a m eder im. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) - A ğ z ı m m büzülmesinden bahset
ti. 

B A Ş K A N - Efendim. A h m e d Bey, söz istemekte musir mısınız? 

F A İ K A H M E D B A R U T Ç U (Trabzon) - Evet. 

B A Ş K A N - Faik A h m e d Barutçu kendisine sataşıldığı kanaati ile söz 
is temekte musırdırlar. Konuşmalar ına müsaade edip e tmeyeceğiniz hu
susunu oyunuza arz ediyorum. Konuşmasmı arzu edenler.. . E tmeyen
ler... Talebi kabul edilmemiştir. 
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Efendim, Bahadır Dülger arkadaşımızın vermiş oldukları önerge do
layısiyle, İçtüzüğün 89 uncu maddes ine göre, görüşmelere nihayet veril
miştir. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Söz is t iyorum. 

B A Ş K A N - Siz niçin söz ist iyorsunuz? Usul hakkında mı? 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Evet. Sataşma vardır. 

B A Ş K A N - Başkanlık sataşma olduğuna kaaıı i değildir. 

O S M A N B Ö L Ü K B A Ş I (Kırşehir) - Başkan Yardımcısı konuşurken; 
"Barutçu ve Bölükbaşı her şeye başmı sallayan bir Başkan istiyor" dedi
ler v e bu sözleriyle bizi. Meclisi hiçe sayan bir vaziyete getirdiler. Eğer bu 
da sa taşma değilse, hangisine sataşma diyeceğiz, b i lmem. 

B A Ş K A N - Efendim, bu sözü eğer bir satışına telâkki ediyorsanız, siz
den ziyade bizi müteessir etmesi lâzımdır. Böyle bir hal de bahis mevzuu 
değildir. (Gülüşmeler) 

4. TÜRKİYE'NİN KAHİRE BÜYÜKELÇİSİNİN SINIR DIŞI 
EDİLMESİ 

2 Ocak 1954'te Kahire Opera Salonunda Türkiye'nin Kahire Büyü
kelçisi Hulusi Fuat Tugay'm Mısır Başbakan Yardımcısı Albay Cemal 
Abdulnasır ile konuşması sırasmda Başbakan Yardımcısına ve Mısır 
Hükümetine hakaret ettiği savıyla 2 gün içinde Elçinin Mısır'ı terk et
mesi istendi. 

Diplomatik nezaket kurallarına uymayan bu olay, iç ve dış kamu
oyunda geniş biçimde yankılandı. Yazüı basında "Kahire Rezaleti" 
başlıklarıyla verüen gelişmeler diplomatik çevrelerce ve çeşitli kuru-
laşlarca kınandı. 

Konu, Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Sabis'in bir önergesiy
le Meclis gündemine geldi. 

Yapüan duyarlı konuşmalar üzerine Dışişleri Bakanı acele Meclise 
gelerek olayı ve gelişmeleri açıkladı. 

Olayın tarihî değeri dikkate alınarak Mecliste geçen görüşmeler 
kaynaktan aynen alınmıştır. 

Afyon Karahisar Mebusu Al i İhsan Sabis ' in, Mısır Hükümet i tarafın
dan Türkiye elçisi hakkında alınan karar münasebet iyle takriri v e Dışiş
leri Vekil i Fuat Köprülü 'nün beyanatı.(*) 

(*) Tutanak D : C.27. s.40-41. 62-64 Ta : 6.1.1954 
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S A D R İ M A K S U D İ A R S A L (Ankara) - Söz ist iyorum. 

REİS - Gündemdış ı söz istenmiştir. Buyurun Sadri Maksudi . 

S A D R İ M A K S U D İ A R S A L (Ankara) - Arkadaşlar; tarihte misli görül
memiş bir vaka karşısında bulunuyoruz. Gerek parlak tarihi bakımın
dan, gerekse bugün cihanda işgal ettiği mevki bakımından büyük olan 
Türk Milletinin mümessi l ini Türk Devletinin elçisi Mısır Hükümet i tara
fından beynelmilel nezaket, ahlâk ve milletlerarası hukuk esasları ile as
la kabili telif o lmayan bir surette hudut dışarı edilmiştir. Dışişleri Vekili
mizden rica edel im bugün, bu celsede bize, vakanın mahiyet i ve bu va
kanın neticesinde a lmacak tedbirler hakkmda izahat versinler. İzahları
nın gecikmesi prestijimizle kabili telif değildir. (Alkışlar) 

A Z İ Z URAS (Mardin) - Ben de söz ist iyorum. 

REİS - Neye dair? 

A Z İ Z U R A S (Mardin) - Bu mevzua dair. 

REİS - Buyurun. 

A Z İ Z U R A S (Mardin) - Aziz arkadaşlarım; Sayın Sadri Maksudi 'n in el
bette hakkı vardır. Ben de bugün aynı mevzua dair Hükümete bir sual 
takriri ve rmiş bulunuyorum. Bu hâdise, partilerüstü, millet haysiyetine 
müteveccih gayet sert. gayet acı bir harekettir. Aşağı yukarı , tahmin ede
r im ki, bütün milletçe bu harekete karşı mukabi l tedbirler beklenmekte
dir. 

Binaenaleyh daha evvel gizli bir toplantı halinde bu işin Mecl is te gö
rüşülüp ondan sonra karar ve cevabı ne ise millete ilan edi lmesi yer inde 
olur. Bunu teklif ediyorum. (Alkışlar) 

REİS - Müsaadeniz le arz edeyim : Sadri Maksudi arkadaşımız . Dışiş
leri Vekil imizin bu mevzu üzerinde beyanatta bulunmalar ını rica ettiler. 
Kendileri haberdâr edilmişlerdir, her halde gelip Meclisi tenvir edecekler
dir. Bunun d ışmda Aziz Uras arkadaşımız bir soru verdiklerini söyleye
rek ayrıca bir teklifte bulundular. Bunu, Dışişleri Vekili gel ip izahat ver
dikten sonra teemmül etmek isabetli olacaktır. O itibarla reylerinize arz 
e tmiyorum. 

ALİ İ H S A N SÂBİS (Afyon Karahisar) - Benim takrirkni okumadınız . 

REİS - Zatıâlinizin takrki mi vardır. Okutuyorum. 

Büyük Mület Meclisi Başkankğına 

(Gündem haricinde acele bir teklif) 

K a h k e Elçimiz, pek çirkin bir şekilde Mısır ' ı terke mecbur edi lmiştk. 
Dışişleri Vekil imizin bu hususta derhal Meclis imizi aydınlatmasını ve bu-
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radaki Mısır Elçisine misliyle mukabele ederek aynı usulü tatbik edip et
meyeceğin i sarih olarak bildirmesini ve bu teMifîrnin oya k o n m a s m ı rica 
eder im. 

Afyon K. Mebusu 
Ali İhsan Sâbis 

REİS - A y n ı mevzudadır , oya koymak mevzuubahis değildir. Meclis in 
bu arzu ve temayülü Dışişleri Vekiline ulaştırılmıştır. 

REİS - Söz Dışişleri Vekilinindir. 

DIŞİŞLERİ VEKİLİ F U A D K Ö P R Ü L Ü (İstanbul) - M u h t e r e m arkadaş
lar, iptida Mısır 'daki şayanı teessüf hâdise hakkmda bir an evvel malû
mat a lmak için hassasiyet gösteren arkadaşlar ıma ve buna iştirak eden 
Büyük Mecl is imize teşekkürle söze başlamak isterim. 

Bu, millî meseleler üzerinde milletin ve onu temsil eden Mecl is in ne 
kadar hassas olduğunu bir defa daha bütün dünyaya tebarüz ettiren bir 
hâdisedir. 

Arkadaşlar , bu mesele ilk tahaddüs ettiği zaman tabiatiyle Haric iye 
Vekalet i bu husustaki bütün malûmat ı süratle elde etti, vaziyet i tahkik 
etti ve Hükümetçe icabeden tedbirler alınıp tatbikatına girişildi. Henüz 
bu iş devam etmektedir, katî mahiyetini henüz a lmamış bulunuyor. A n 
cak meselenin ehemmiyet ine ve u m u m î efkârımızın bu meselede çok ta
biî o lan a lâkasma mebni . meselenin ş imdiye kadar olan safhaları hak
kmda bugün saat 13de radyo ve Anadolu Ajansı vasıtasiyle Hükümet i 
niz, bu mesele hakkındaki malûmat ve vaziyeti u m u m î efkârımıza, yalnız 
kendi u m u m î efkârımıza değil , radyonun mütaakıp saat lerindeki neşri
yat ı ile muhte l i f lisanlarda bütün dünya efkârına arz etmiştir. 

Arkadaşlar ımızdan, radyodaki bu tavzihi, bu malûmat ı iş i tmeyenlerin 
bulunabi leceğini düşünerek, müsaadenizle , radyo ve Anado lu Ajansı va
sıtasiyle matbuata ve bütün dünyaya bildiren malûmat ı aynen okuyo
rum. 

(Dışişleri Bakanl ığından bildirilmiştir.) den sonra tebliğ şudur : 

Türkiye 'nin Kahire Büyükelçis i Hulusi Fuat Tugay 'm Mısır Hüküme
tince Mısır 'dan ihraç edildiği hakkmda gazetelerde çıkan haberler müna
sebetiyle aşağıdaki hususların tasrih v e izahında fayda görülmüştür : 

Türkiye 'nin Kahire Büyükelçis i Hulusi Fuat Tugay 'm Mısır Hüküme
tince Mısır 'dan ihraç edildiği haberi doğrudur. 

Yine matbuata intikal eden, Büyükelç i ile Mısır Başveki l Muavin i Al 
bay Cemal Abdülnasır arasında 2 Ocak akşamı Kahire O p e r a s m m istira
hat sa lonunda vukubulduğu bildirilen muhavere de doğrudur. 
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Bu meseleden Dışişleri Vekâleti, Kahire Büyükelç i l iğ inden bir gün ev
vel çekilen ve 4 Ocak sabahı Ankara 'ya gelen iki ayrı telgrafla haberdâr 
olmuştur. 

Kahi re Operasında vukubulan hâdiseden sonra, 3 Ocak sabahı Mısır 
Dahi l iye Veziri Türkiye Büyükelçi l iği Ataşemili ter ini nezdinde davet ede
rek Büyükelçinin dün akşam Başvekil Muavinine v e Mısır Hükümet ine 
hakaret ettiğini ve kendisinin iki gün zarfında Mısır ' ı terke davet edilece
ğini beyanla meselenin Nazırlar Heyet ince müzakere edileceğini bi ldirmiş 
ve Büyükelç inin geri çağrı lması hususunun Türkiye Hükümet ine iblâğı
nı istemiştir. 

Bilâhara, yine aynı gün Mısır Hariciye Müsteşarı , Türkiye 'nin Kahire 
Büyükelçi l iği Müsteşarını nezdine çağırarak kendisine Mısır Nazır lar He
yet in in o günkü toplantısında verdiği karar mucibince Hulusi Fuat Tu
gay ' ın bundan böyle Türkiye Büyükelçis i olarak tanınamayacağını v e 24 
saat zarfında Mısır ' ı terke davet edildiğini bildirmiştir. 

Cevaben, Türkiye Kahire Büyükelçi l iği Müs teşa rmm, Mısır Haric iye 
Müsteşar ına, Büyükelçimizin ancak kendi Hükümet inden alacağı tali
mata tevfikan hareket edebileceğini beyan etmesi üzerine bu mühle t 5 
Ocak Sah günü gece yar ı şma kadar temdidedilmiştir . 

Bir müddet ten beri Mısır matbuaünda şahsı a leyhinde yapüan neşri
ya t muvacehes inde , vâki hususî ricası üzerine, ilk fırsatta tebdili kendi
sine vadedi lmiş olan ve pek yakında Ankara 'ya dönmes i mukarrer bulu
nan K a h ü e Büyükelçimizin yukar ıda sözü geçen, opera istirahat salo
nundaki muhaverede Mısır Başvekil Muavinine söylediği sözler şayanı 
tecviz görülmediği cihetle Dışişleri Vekâletince kendisine derhal hareket 
e tmesi için talimat verilmiştir. 

Bu hâdiseyi iki cepheden mütalâa e tmek gerekir : 

1. Mısır Hükümet in in Türkiye Büyükelçisini kendisi nezdinde "gayri-
muteber bir şahsiyet" telâkki eylemesi bu devlet in takdirine bağlı bir ci
het o lup bu hususta, beynelmilel kaideler mucibince Türkiye H ü k ü m e 
tince bir itiraz serdine mahal yoktur. 

2 . Büyükelç inin geri dönmes i cihetine gelince : Bu bak ımdan câri 
o lan ve hiçbir istisna kabul e tmeyen milletlerarası kaide mucib ince bir 
Büyükelç is i "gayrimuteber şahsiyet" addetmek kararmı veren devlet in bu 
hususu Büyükelçinin mensubolduğu devlete usulü veçhi le bildirip onun 
geri çeki lmesini talebeylemesi lâzımdır. Halbuki Mısır Hükümet i böyle 
hareket e tmemiş ve Büyükelçiye, siyasî imtiyaz ve muafiyetlerini de 
r e f e tmek suretiyle, doğrudan doğruya bir ihraç muameles i tatbik etmiş-
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tir. Ki , bu tarzı hareketin diğer bir misaline medeni devletlerin siyasî mü
nasebetleri tarihinde tesadüf olunmamaktadır . 

SAİT K A N T A R E L (Kas tamonu) - Bunu yalnız aşiretler yapar. 

DIŞİŞLERİ VEKİLİ F U A D K Ö P R Ü L Ü (Devamla) - Dışişleri Vekâleti , yu-
kardaki esaslara istinaden Mısır Hariciyesi nezdinde gereken sürat ve 
hassasiyetle teşebbüse geçmiştir. 

Bu bapta, Ankara 'daki Mısır Büyükelçi l iği yol iyle açı lmış olan muha
berelerin teferruatının, diplomatik kaidelere riayet maksadiyle ş imdiden 
açıklanmasına imkân görülmemiştir . 

İşte arkadaşlar, bugün neşredilen resmî tebliği huzurunuzda oku
dum. 

Buna üâveten bu tebliğin ilân edildiği saatte Ankara 'daki Mısır Büyü
kelçisinin Hariciye Vekâletine davet edilerek kendisine bir nota tevdî edil
diğini de bunun dışmda ve bunu takibeden bir hâdise olarak arz edeyim. 
(Bravo sesleri) 

Mesele kemali ciddiyet ve ehemmiyet le takibedilmektedir . Siyasî mü
nasebet ler inde daima dürüst lüğü v e milletlerarası hukukun bütün ka
idelerine riayeti kendisine şiar edinmiş olan Hükümet imiz in , hakların
dan bir zerre bile feda e tmeyeceğini ve millî şeref ve haysiyeti a lâkadar 
eden bir meseleyi âzami hassasiyet ve ciddiyetle ve süratle takibedeceği-
ni huzurunuzda bir defa daha arz e tmek isterim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Hâdisenin mütaakıp inkişaflarının neticeleri alınır abnmaz süratle, 
gerek Y ü k s e k Huzurunuzda, gerek efkârı umumiyemize ve dünya efkârı
na arz edeceğim. 

Mâruzâ t ım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
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M Ü E S S İ F B İ R H A R E K E T (*) 

Mısır 'da krallık yıkıldığı ve Necip rejimi kurulduğu zaman bunu en zi
yade hoşnut lukla karşılayan memleket lerden biri, Türkiye oldu. Biz, bü
tün komşular ımızın iyiliğini isteyen bir milletiz. İçinde yaşadığ ımız bölge
de n izam v e istikrarın başlıca desteği v e hasretliyiz. Mısır 'daki ihtilâl ha
reketini, bölgenin istikrarına yarar bir gidiş diye karşıladık. Ölçüsüz bir 
sefahet ve debdebe kaynağı olan ve ha lkm sefaletiyle istihza eden Faruk 
idaresinin yıkılmasını alkışladık ve General Necip v e arkadaşlar ının 
memleket ler i hesabına hayır bir siyaset takip edeceğine ve komşular ıy le 
dost luklar arayacaklarına dair güven besledik. 

İlk hamlede ümitlerimiz gerçekleşecek gibi göründü. Genera l Necip , 
Ata türk 'ün yolunda yü rümek hevesini belirtti ve bize yakınl ık gösterdi , 
rniUetimizden de candan mukabele gördü. 

Ne çare ki yeni hareketin balayı devri geçince ve eskinin enkazıyle 
meşgu l o lmak tarzındaki menfi faaliyetlerin sonu gelince, Mısır ' ın yen i 
idarecileri tam manas iv le bir devlet kurmak ve yapıcı faaliyetlere iyi isti
kamet ler v e r m e k imtihanını pek iyi bir şekilde geçiremediler. Garba dir
sek çevi rmek, Moskova 'ya sokulmak, iki zıt â lem arasındaki rekabet ten 
menfaat s ızdırmak gibi menfî bir macera siyasetine sarıldılar, Müs lüman 
Kardeşler teşkilâtmda ve sair sahalarda zaten dolaplar çeviren komünis t 
ajanları, bulanık sulardan istifade ettiler, bizimle Mısır ' ın arasını açmak 
için de ellerinden gelini yaptılar. 

Kahire 'deki büyük elçimiz Hulus i Fuat Tugay 'm y i rmi dör t saat için
de Mısır ' ı terketmeğe davet edi lmesi ve diplomat ik masuniyet in in kaldı
rı lması, bu gidişin tabii ve meş 'um bir neticesidir. Diplomat ik nezaket ve 
n izam icaplarma tamamiyle aykırı olan bu tecavüzü teessüfle karşıla
m a m a k elde değildir. "Filânı yemeğe çağırmadı , filânın elini s ıkmadı , fi
lânla şiddetli şahsi bir münakaşaya girişti" diye ileri sürülen üç sebep, 
bu şuursuz hareketi mazur gösterecek mahiyet te sayı lamaz. Hulusi Fu
at Tugay, hususî bir şahıs değildir. Türk Devlet reisinin ve Türk Milleti
nin Mısır 'daki temsilcisidir. Ona yapı lan saygısızlık, bütün bir devlet ve 
millete karşı nezaketin icaplarını ihmal e tmek mânasına gelir. 

Hulusi Fuat Tugay. Mısır 'dan zaten ayrılacaktı, hareket günü bile tes
pit edilmişti . Eğer Mısır Hükümet i kendisinden hoşlanmıyorsa, persona 
non grata, yani Mısır için mergup bir şahsiyet olmadığını hükümet imize 
ima e tmesi bile kendisini çok zaman evvel oradan çekmek için kâfi gele
bilirdi. Ş ikâyet davet eden hareketleri olabilir. Bu takdirde Mısır ' ın bun-

(*) Vatan Gazetesi : 6 Ocak 1954 
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lan hükümet imize bildirmesi en tabii hareket tarzıydı. Orta şarkta bir ni
zam âmil i olmasını temenni ett iğimiz ve kendisiyle iyi komşuluk müna
sebetleri kurmak üzere her arzu ve alâkayı gösterdiğimiz Mısır ' ı bu kadar 
yanlış ve çirkin bir yolda görmek bizi c idden müteessk ediyor. 

Mısır nereye gidiyor? Bir kısım Mısırlılar tarafından garptan nefret. 
Türkiye 'den nefret, herkesten nefret şekknde takip edüen menfi siyaset, 
işe yarar b k binanın temeli, Mısır milletine lâyık bir istikbalin anahtarı 
o lamaz. Meşrutiyetten sonra Türk ordusunda bir Türk subayı olarak hiz
met gören ve bize yakınlık gösteren, sonra bir aralık koyu İngüiz, o n u n 
arkasından koyu Alman taraftarı gibi hareket eden eski K u r m a y reisi ve 
ş imdiki Moskova sefki General Aziz Elmısri 'nin Moskova 'dak i faaliyetle
ri, Mısır ' ın komünizm tehlikesinin mânasını kavaramadığmı teyit ediyor. 
Diğer b k sü tunumuzda bunlara dair tafsilât vardır. 

Mısır Hükümet inin haşin hareket tarzı umumi efkârımızda şiddetli 
bir teessür yaratmıştır . Eğer yeni bir Mısır Hükümet i , iki memleke t ara
smda dostluk hüküm sürmesine cidden taraftarsa; d iplomat ik temsilci
mize karşı olan muameleyi tamir e tmeğe ve milk şeref ve haysiyet imizde 
açılan y a r a n m kapanmasına imkân hazır lamağa kıymet vermelidir . Eğer 
Fuat Hulusi T u g a y i n şahsına karşı şikâyetler varsa bunlar da ayrıca üe-
ri sürülür, haklı tarafı varsa hükümet imiz icabını yapar. 

A h m e t E m i n Y A L M A N 

M I S I R ' D A K İ H A D İ S E (*) 

D ü n iktidarm sözcüsü olan gazetede K a h k e Büyük Elçimiz S a y m hu-
lûsi Fuat Tugay ile Mısır Hükümet i arasında yeni bir hâdise çıktığını 
okuduk. 

Yeni bir hâdise diyoruz. Çünkü bundan önce de bazı can sıkıcı şeyler 
geçtiğini gazetelerde öğrenmiştik. 

Öyle anlaşılıyor ki Büyük Elçimiz Ue nezdinde bulunduğu memleke t 
Hükümet in i hoşa gi tmivecek durumda bırakan mesele bir şahsî hak dâ
vas ından doğmaktadır . 

BUindiği üzere, ş imdiki Mısır rejimi b k hükümet darbesi ile kurul
muştur. Kralı zorla tahttan indk ip Mısır 'dan uzaklaşmaya mecbur eden 
Genera l Necip ve subay arkadaşlarıdır. Ş imdi Devlet in idaresi onlar ın 
ekndedk. 

(*) Yeni Ulus Gazetesi : 6 Ocak 1954 
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Bir ihtilâl hükümeti o lduğunu söyliyen yeni idare, Krall ığın, Kral Ha
nedanının nüfuzunu büsbütün kırmaya çalışıyor. Krala ve Kral ailesine 
m e n s u p kimselere ait malları k ısmen veya t amamen müsadere ediyor. 

Sayın Hulusi Fuat Tugay i n eşinin de annesi Mısır hanedanından ol
duğu için Kral ailesine mensup sayıldığı v e bu sebeple kendisine ait Mı
sır 'daki malların müsaderes ine gidildiği anlaşılıyor. 

Gazeteler in yazdığına göre, anlaşmazlık bundan çıkmıştır. Büyük El
çimiz, bir yabancı diplomatın Mısır vatandaşı o lmıyan eşine ait mal lar ın 
müsaderes ini protesto etmiştir. 

Büyükelç i bu noktada pek haklıdır. Elçinin vazifelerinden biri de ken
di vatandaşlarının, devletler arası hukukunca tanmmış olan haklarmı 
korumaktır . Bilhassa, d iplomasi dokunulmazl ığ ından ve ayrıcal ığından 
faydalanan diplomatların durumu ayrı bir itina emreder. Yani elçi, her 
vatandaşının hakkına ilave olarak, diplomatik vazifesine bağlı, ondan 
ay ı rmaya imkân olmıyan, ayrıcalık ve dokunulmazl ığı da korumaya mec
burdur. 

A n c a k burada iki hususu belir tmek yer inde olur: 

1. - Diplomat, nezdinde bulunduğu devlete karşı işaret et t iğimiz ne
v iden hakları korumak isterken pek dikkatli davranmalıdır . Hareket tar
zı, hiçbir suretle, vazife gördüğü memleket in iç işlerine karışma, yetki le
ri a şma mahiyetini almamalıdır . 

Kahire Büyük Elçimiz tecrübeli bir diplomattır. Bu noktada, bahis ko
nusu işi der in bir incelemeden geçi rmeden Dışişleri Bakanl ığımızın ilgili 
dairesinin hukuki mütalâasını a lmadan, acele bir teşebbüste bu lunmuş 
olabi leceğini sanmıyoruz. 

2 . - Gazetelerde yer alan bazı haberler, Büyük Elçimiz ile Mısır Baş
bakan Yardımcıs ı arasında geçmiş bir "sahneden" bahsetmektedir . 

Nezdinde vazife gördüğü memleket halkı memurlar ı ve Devlet adam
larıyla münasebet ler inde titiz bir nezaket ve vekar gös te rmek diplomatl ı
ğın şanındandır. Hulusi Fuat Tugay bunu bilir ve başka türlü davranma
sı beklenmez. 

Kısaca; elçinin eşinin mallarının müsaderes ine devletlerarası huku
kunun cevaz verip vermediğ i bir tart ışma konusu olabilir. Bu türlü an
laş mazlıklar, görüşme, hakem veya milletlerarası m a h k e m e yo l l a rmdan 
çözülür. İş, lüzumundan fazla büyütülmüş gibi görünüyor. Ortada bir 
idaresizlik, bir beceriksizlik vardır duygusu uyanıyor. Aylardı r sürünce
m e d e olan böyle bir meselenin iki memleke t münasebet ler ine tesir ede
cek politik mahiyet a lmaya yüz tutması esefle karşüanır. Hele eğer haber-
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de yanlışl ık yoksa Mısır Hükümetinin, Türkiye Hükümet i Büyük Elçisin
den derhal memleket i terketmesini istemesi bu gibi hallerde güdülen dip
lomat ik geleneklere aykırıdır. Zira bu hareket tarzında Devlet in itibar ve 
haysiyet ine tecavüz mahiyet i göze çarpmaktadır. 

Maamaf ıh olup bitenlerin içyüzünü iyice öğrenmeden kesin h ü k ü m 
v e r m e k istemiyoruz. Sadece hadisenin önemine işaret edel im. Hüküme
timiz halk efkarını aydmlatmahdır . Hadiseye Mısır makamlar ın ın hak ve 
had tanımazlığı sebep olmuşsa, Türk halk efkârı bunu da öğrenmelidir . 
Bir Devlet kendi iç bünyesinde vatandaşlarma karşı ölçüsüz hareket ede
bilir, dış tepkilere aldırmıyabilir. O kendi bileceği iştir. Fakat yabancı la
ra, bi lhassa diplomatlara karşı hukuka ve nezakete aykırı her hareket in 
karşılığı vardır ve gerekince bu karşılığı Türk Hükümet i Mısır 'a göster
melidir. 

Bütün bunlar şimdilik ihtiyat kaydiyle öne sürülen mütalâalardır . 
Her şey meselenin iç yüzünü öğrenince belli olacaktır. 

Nihat E R İ M 

B İ Z İ M S E F İ R A Y I P L A N A C A K İ K E N , Ş İ M D İ M I S I R H Ü K Ü M E T İ 
Ç İ R K İ N BİR V A Z İ Y E T E D Ü Ş T Ü (*) 

Türkiye, Atatürk' ten tevarüs ettiği politika görüşünü büyük bir sada
katle takip ettiği içindir ki, dünyada sulh ve huzur âmili o labi lmek için 
el inden gelen her çareye başvurdu. Hiçbir memleket le hiç bir ihtilâfı yok
tur, Ortadoğu'da barışı korumak ve Akdeniz 'de dos t luklarma k ıymet ver
diği memleket ler i kendisiyle beraber felâketlere duçare tmemek için bü
yük fedakârlıklara katlandığı da kimsenin meçhulü değildir. Mısı r 'dan 
aynı mukabeleyi görmemes ine rağmen Türk; Mısır ' ı ve Mısırlıyı, müşte
rek tarihten gelen intibalarla sever, hatta anlaşı lmaz bir duygunun tesi
ri a l tmda kalarak zaman zaman bize karşı yakışıksız tavırlar takınmala
rı m ü s a m a h a gözü ile karşılaşır. İşte bu yakınl ık duygusundan dolayıdır 
ki Kra l Faruk hal edilip de yerine General Necip geçt iği zaman, tereddi 
eden bir hanedanm ne olduğunu bilen Türk milleti bundan fevkalâde 
m e m n u n olmuş ve Necip hareketini büyük sempat i ile karşılamıştı . 

Fakat itiraf e tmek lâzımdır ki, Faruk'u istihlâf edenler kendiler inden 
bekleneli gösteremediler, her gün yen i bir hâdise onlardan bir şeyler bek
leyenleri hayal sükutuna sürükledi. Mehmet Al i Hanedanın ın ahfadmda 
gö rmeğe alıştığımız ve sebebini çok iyi bildiğimizi zannet t iğimiz mütered-

(*) Zafer Gazetesi : 7 Ocak 1954 
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di düşmanl ık duygularına; yeni rejimin tecrübesiz devlet idarecilerinde 
de şahit olduk. Türk Sefirinin hareketini elbet k imse tasvip etmiyor. Ya
bancı bir memleket nezdine gönderi len elçinin asgarî vazifesi şartlar ne 
olursa olsun iki memleket arasmdaki münasebet ler i ağır laşt ırmamaktır . 
Kötü muameleden , el vermemekten , hakaret e tmekten hiçbir şey ç ıkma
yacağını bir sefirin bilmesi lâzımdır. Fakat Mısır iktidarını ellerinde tutan 
tecrübesiz kimselerin de şunu bilmeleri lâzımdır ki, hata, hata ile muka
bele görmez . 

Sefir, Opera fuvayyesinde, Mısır Başbakan Yardımcıs ı ile arasında ge
çen müess i f hâdiseyi merkeze bildirdiği zaman, Ankara derhal harekete 
geçerek kendisini geri çağırmak ve anında onun bu hareketini tasvip et
mediğini bildirmiştir. Hâdise burada kalsa ve Sefiri, haiz olmadıklar ı sa
lâhiyetle bizzat tecziye e tmeye kalkmasalardı , Türk Hükümet i Sefirin ağır 
hareketi hakkında hiç yüksünmeden , hiç tereddüt e tmeden, dürüst bir 
dos t luğun icabmı yerine getirerek elbet izahat ve hatta icabederse tarzi
y e bile ve rmeyi düşünebilirdi . 

Fakat Nil vadisinin yeni hükümranları , evvelâ tecrübesiz ve devlet le
rarası münasebet lerde carî olan kaidelere vâkıf olmadıkları , saniyen bir
denbire yükselmiş o lmanın gururiyle kendilerini şaşırmış bulunduklar ı 
için, dünya diplomasi tarihinde eşine tesadüf edi lmeyen gayrî medenî bir 
harekette bulunarak, kendilerini küçük düşürdüler, biz im Sefirimiz 
ayıplanacakken, şimdi Nil vadisi hükümranlar ı çok çirkin bir vaziyete 
düştüler. 

Türkiye dostluk arar. dostluk uğrunda fedakârlık yapar, fakat bu 
dost luk ve fedakârlık hisleri onda ne kadar yüksek ise, millî izzeti nefsi 
de o kadar yüksektir. Çok temenni ediyoruz ki ehramlar diyarının yen i 
sakinleri hatalarmı idrak ederek, bize karşı işledikleri bu ağır c ü r m ü sü
ratle tamir edip hafızalardan si l inmesine hizmet etsinler, aksi takdirde, 
biz im de belki is temeyerek fakat muhakkak misli ile bu hareket i onlara 
pahalıya maledecek tarzda iadeye mecbur olacağımız tabiîdir. 

Necip , Faruk'u istihlâf ettiği zaman, Mısır gazeteleriyle, bazı Avrupa 
mecmualar ı onu Atatürk 'ün yolunda gi tmek isteyen bir Şark lideri olarak 
dünyaya tanıtmak istemişlerdi. Kısa tarih, birçok misalleri ile yalnız Ata
türk'ün yolunda gitmek istemenin ve yalnız bu niyeti bes lemenin kâfi ol
madığını gösterdi. 

Atatürk, dünya milletlerine ve kendi milletine saygı gösterdiği içindir 
ki, dünya milletlerinden ve kendi vatandaşlar ından hiçbir fâniye nasip 
o lmayacak saygıyı gördü. . . Atatürk, kötülüğün, ş imar ıkl ığm ne kadar yı-
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kıçı o lduğunu bildiği içindir ki, kendisini ziyarete gelen her hükümdara 
tevazu numunes i oldu. Atatürk, keskin sirkenin kendi kabma zarar ver
diğini bildiği içindir ki. her milletle ve komşulariyle düşmanl ığ ı taham-
mur ett irecek meseleleri temizlemiş ve ayıklamıştı . Atatürk derin, uzak, 
asırlarca uzak görürdü. 

Nec ip ve arkadaşları Atatürk'ün yolundan velev birkaç ad ım gi tmek 
istiyorlarsa, yıkıcı değil, yapıcı olmalıdırlar. O'nu takip e tmek istiyorlar
sa, istikbali görecek imkânlara malik olmalıdırlar. 

Kötülükten ne çıkar?. Burada Ankara 'da aynı hakarete ve hattâ daha 
ağırına mâruz kalabilecek olan Mısır Sefiri, boynu bükük ve herhalde İs
tırap içinde beklemektedir. Bu mukabeleyi yapmak elbet çok kolaydır, 
hele el imize böyle bir fırsat geçtikten sonra... Fakat bizce zor olan mede
nî olmaktır, zor olan sinir yerine kafayı konuşturmak, zor olan yapıc ı ol
maktır. Biz yeni Mısır Hükümet inden işte bu zor işlere başvurmasın ı 
bekliyoruz. Çünkü başka türlü medeni dünyanın karş ısma meden i bir 
devlet in medeni idarecisi olarak ç ıkmak zor olur. 

Cihat B A B A N 

A F F E D İ L M E Z BİR K A B A L I K (*) 

Mısırla anlayışlı ve dostane olmasını temenni ett iğimiz münasebet ler 
üzerine kâbus gibi çöken ağır bir hadise ile karşılaşmış bulunuyoruz. Ka
hire Büyük Elçimiz Fuat Hulusi T u g a y i n şahsında, doğrudan doğruya 
memleke t imize ve Türk milletine karşı müsamaha ile karş ı lanamıyacak 
kadar vah im bir saygısızlık gösterilmiştir. Hadisenin Kahire Hükümet in
ce mazur gösterilecek tarafı yoktur. Refikasının sakıt Mısır hanedaniyle 
sıhriyeti yüzünden Mısır basmmda aylardan beri a leyhinde küfürlü neş
riyat yapı lan büyük elçimizin General Necip hükümet ince de hoş görül
mediği bi l inmekte idi. Medenî milletler arasında yer leşmiş it iyada göre bir 
elçi akredite edildiği memleket nezdinde "gayri muteber" vaziyete düşse 
bile i t imatnamesini geri alarak, memleket ine döneceği ana kadar diplo
mat ik bütün imtiyazlardan faydalanmak hakkını muhafaza eder; normal 
münasebet ler idame eden memleket ler a rasmda değil , hatta siyasi mü
nasebetleri kesilen memleket ler arasında bile asla tecavüz edi lemiyecek 
olan bu kaide, devletler hukukunun temelini teşkil eder. A n c a k şekavet 
kanunlar iyle idare edilen zorba cemiyetlerde bunun aksine rast lanabük. 
Şunu kayde tmek icap eder ki, demirperde gerisinde dahi devletler huku-

(*) Yeni Asır Gazetesi : 7 Ocak 1954 
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kunun asgari teminatına saygı gös termek mecburiyet i kabul edilmiştir. 
Böyle bir emniyet in mevcut o lmadığı yerde, diplomatlar şahsi masuniyet
lerini tehdit al tmda, görecekleri için normal siyasi münasebet ler in yürü
tülmesine zaten imkân kalmaz. Maalesef Mıs ı r 'm başmdaki ihtilal hükü
meti bu lâzimeyi taktirde ölçüsüzlüğe düşmüştür. 

Bir memleke te arzu etmediği bir şahsın elçi olarak gönder i lemiyeceği 
doğrudur. Hükümet imiz , kendisinden talep vuku bulmamış o lmasma 
rağmen Mısır ' la diplomatik münasebet ler imizin buhran geç i rmemes i için 
bu ciheti ehemmiyet le dikkate almış ve Mısır elçimizi değiş t i rmeğe karar 
vermişt i . Elçimiz sefaret işlerini maslahatgüzara devre tmek maksadiyle 
Kahire 'de bulunuyordu. Tarafımızdan bu kadar nazik bir anlayış eseri 
gösterüdiği halde, Kahire hükümetinin millî izzeti nefsimizi adeta yarala
m a k ister gibi bir tavır takınmış olması hayret ve infialle karşüanmıştır . 
Uzun zaman Kahire 'de memleket imizi temsil eden bir şahsiyet ayrıl ık ha
zırlığı yaparken muaşeret a d a b m m ve devletler hukukunun emrett iği 
saygı kasden ihmal edilerek kel imenin gerçek manasiyle hayasızca hare
ket edilmiştir. 24 saat içinde Mısır ' ı terketmeğe davet edilen büyük elçi
mizin tayyare alanında hususi eşyası didiklenmiş. 

Bu havsa lanm alamıyacağı kadar bayağıca hareket, hayati menfaat
leri müşterek olan iki memleket in münasebet ler ini ağır laşt ı rmaktan baş
ka bir netice vermemiştir . Bu öyle bir cürettir ki tepkisiz kalamıyacaktır . . . 
Fi lhakika Türkiye Devleti , kendi nezdindeki Mısır elçisine ayni şeküde 
mukabe le göstermeğe muktedir değildir. Biz im medeni telâkkimiz, gayri 
kanunî ve gayrî ahlâki hareketlere müsai t bulunmuyor. A m a Türkiye 'nin 
Mısır 'a, her zaman muhtaç olduğu dersi verebüecek vaziyette olduğu mu
hakkaktır . 

Biz im bir türlü havsalamıza gayz sağdıramadığımız şey, şu fellâhlar 
d iya rmdan zaman zaman memleket imize karşı yükselen duygusudur . 
Bunu bir aşağılık duygusu olarak ifade e tmek daha doğru olur. Halbuki 
Türkiye , Mısır ' ın istiklâli için yaptığı mücadeleyi daima sempat i ile karşı
lamış, Genera l Necip vaziyete hâkim olunca bu Akdeniz memleket in in 
bizden iyi inkılâp örnekleri a lacağmı ümit etmiştir. Diğer taraftan De
mokrasi ler dünyasından bir parça olarak savunduğumuz hürriyet ve in
sanlık cephesinde Mısırlı ların da yanımızda yer almalarını beklemekte 
idik. Yazık ki Mısır ' ın mukadderat ını idare edenler, Moskova 'n ın telkinle
rine tâbi o lmayı tercih ediyorlar. Hiç yan ı lmadan iddia edebiliriz ki büyük 
elçimizin şahsında memleket imize karşı gösteri len saygısızlıkta kızılların 
p a r m a ğ m ı aramak yersiz olmaz. 
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Türkiye umumi efkârı, soğukkanlüiğını muhafaza e tmeyi bilir. Hükü
met imizin alacağı tedbirler, bu şuursuzca hareketin asıl yükü ve zararı 
Mısır 'a ait olacağını gösterecektir. Yalnız ortada bi l inmesi gereken bir ha
kikat vardır ki o da şudur: 

İst iklâlinden tam ve kâmil olarak faydalanmak isteyen bir memleket , 
asgarî ahlâk kaidelerine saygı gösterebilecek şuura sahip o lduğunu ispat 
etmelidir. 

Aks i taktirde, zorbalığa tahammül etmiyen bir dünyada, hareketinin 
avakıbından kurtulamaz. 

Şevket B İ L G İ N 

M I S I R H A L K I N A Y A R D I M E D E L İ M (*) 

Mısır hükümeti tarafından Kahire Büyük Elçimize karşı reva görülen 
çirkin muameley i devletler hukuku çerçevesi içinde izah e tmeğe imkân 
yoktur. Bu, ancak Ortaçağ devrinde benzerine rast lanabilen hukuk dışı 
zorbaca bir harekettir. Eğer hâdise Türk Hükümet ine de mut laka bir ku
sur yük lemek gerekirse, sadece, münasebet te bu lunduğumuz devletler
den bir tanesinin devlet sıfatma henüz liyakat k a z a n a m a d ı ğ m m hükü
met imizce vakt inde takdir edi lmemiş olduğunu söyliyebiliriz. Birinci yüı-
nı daha bir kaç ay önce tamamhyan General Hacı Nagib hükümet in in bir 
zor ve dikta rejimi olduğunu gerçi biliyorduk. Fakat bunun medeniye t 
kaidelerini hiçe sayan, kızdığı zaman aklına her geleni yap ıvermekte 
mahzur görmiyen bir acayib adamlar topluluğu olabileceğini nasü tah
min edebil i rdik? 

Kahire hükümetinin bize karşı göze aldığı yakışıksız ve kaba muame

leyi haklı gösterebi lmek maksadı ile üç gündür ileri sürülen iddialarm 

iler-tutar yeri yoktur. Bunlar o kadar çocukça sözlerdir ki, bizzat iddia 

sahipleri de durumu kavramakta ve dün söylediklerine bugün yen i bir 

şeyler ek lemek lüzumunu duymaktadırlar. Tabiî böylece büsbütün gü

lünç olmaktadırlar. Bu arada Başbakan yardımcıs ı Albay Gamal Abd-ü l -

Nas r 'm gösterdiği manzara gerçekten hazindir. Ordudan ye t i şme de olsa. 

amatör polit ikacı da olsa devlet adamı sıfatına özenen bir insanın bu ha

le düşmesine ac ımamak doğrusu elden gelmiyor. Hâdisenin ertesi günü 

basma demeç veren sayın Abd-ül-Nasr , Elçimize yapı lan muameley i ta-

(*) Cumhuriyet Gazetesi : 9 Ocak 1954 
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marrıile şahsî bir tedbir gös termeğe çalışmış, bundan, Türk hükümet ine 
karşı her hangi bir saygısızlık manası ç ıkar ı lmaması gerekt iğini söylemiş 
bu nokta üzerinde direnmişti . Kendi l iğinden yıkılan böyle bir iddianın 
çürüklüğü üzerinde ayrıca durmaya b i lmem lüzum var mıydı? Biz im el-
çünizin, resmî sıfatile bağdaşmıyacak bir harekette bu lunduğunu farzet-
t iğimiz takdirde dahi, tek taraflı bir kararla Mısır Hükümet i onu nasıl hu-
dud dışı edebil irdi? Harb ilânı sıralarında bile başvurulmıyan, casusluk 
yapan, suç işleyen elçilere karşı bile göze a l ınmıyan böyle bir tedbir, ken
di tayin e tmediği bir memuru azletmek demektir . Düpedüz zorbaca bir 
harekettir. Hacı Nagib 'm yardımcıs ı Abd-ül -Nasr bu tevilin su götürür ta
rafı o lmadığını görünce, başka bir yol aradı; bu sefer doğrudan doğruya 
Türk hükümet in i hedef tutan yeni bir demeç verdi . Dünkü gazetelerde 
okuduğumuza göre Mısır. Türkiye ile işbirliği yapamazmış ; çünkü biz Or
tadoğu Pak tmı imzalamışız, İsrail'i ilk tanıyan devlet lerden biri o lmuşuz , 
Bir leşmiş Milletlerde Arabları tutmamışız, N A T O ' y a katılarak Batı ile iş
birliğine girişmişiz. Bütün bunlar meğer Nagibcileri k ızdır ıyormuş. 

Kaş yapay ım derken göz ç ıkarmak işte buna derler. Sayın Abd-ü l -
NasrTn bu sözleri yanında daha önceki berbad sözleri adeta zemzemle yı-
kanmışçasma temiz ve m a s u m kalıyor. Düşünün bir kere, Or tadoğu Pak
tını imzalarken Mısırın iznini alacağız. Mısır kızmasın, gücenmes in diye 
İsrail'i tanımıyacağız, Batı ile işbirliği yapmıyacağız ve Birleşmiş Milletler
de kendi görüşümüze göre değil de Arablar ın keyfi ile hareket edeceğiz ve 
bütün bunlar ı aman elçimize dokunmasınlar , ona karşı haydudca mu
amele lere girişmesinler diye göze alacağız. Sorumunu taşıdığım gazete
nin şu köşesi elverseydi. Mısır hükümet i Başbakan Yardımıcıs ının bu 
sözleri üzerine güldürücü bir yazı ç ıkarmayı doğrusu denemek is terdim. 
Fakat onun demecinden daha güldürücü bir şeyler kara lamaya imkân 
va r mıdır? Mısır ' ın kaderini ellerinde tutan adamlar hesabına bu müşa
hede bir ibret dersi yerine geçse yeridir. 

Ş imdi anlaşılıyor ki Ortadoğu savunma sistemi içinde Mısır ı koru
mak, bu memleket te yaşayan milyonlarca m a s u m v e cahil fellâhı yaban
cı istilâ tehlikelerine karşı uyanık tutmak için her zaman daha büyük bir 
gayret le çal ışmaya ihtiyaç vardır. Kral Faruk zamanında bir sefahat reji
minin h ü k ü m sürdüğü bu güzel memleket ş imdi de bir takım meczubla-
r m eline düşmüşe benziyor. 

Mısır 'a her bakımdan ya rd ım etmeyi bir insanlık borcu bilmeliyiz. 

Nadir N A D İ 
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K A H İ R E H Â D İ S E S İ (*] 

Avrupa gazetelerinin verdikleri, malûmata göre, Mısır Hükümet i ora
daki sefirimize y i rmi dört saat içinde Mısır topraklarını terketmesi lüzu
munu, tebliğ etmiştir. Ve sefirimiz de ilk tayyare ile Mısır 'dan ayrılmıştır. 

Hacı Necip Hükümet in in sefirimizi geri göndermekte yerden göğe ka
dar hakkı vardır. Çünkü, sefirimiz Mısır ihtilâl hükümet i erkânı ile görü
şürken, onlara Napolyon 'un akıbetini hatırlatmış ve Mısır ricaline Napol-
yon 'un sonunu unutmamalar ını tavsiye etmiş. Sefirimizin bunda büyük 
hatası o lduğunu kabul etmeliyiz. Şimdi beslemeler makalemiz in yalnız 
bu kısmını naklederek benim bir ecnebi hükümet lehine kendi memleke
timizi bat ırmakla meşgul o lduğumu yazmak için yukar ıdaki satırlarda iyi 
bir fırsat bulmuş olacaklardır. Onlar tezvir mesleklerini tatbik ededur-
sunlar, biz şunu ilâve e tmek isteriz ki, sefirimiz hakikaten bir hakaret 
yapmıştır . Fakat bu hakaret, Mısır İhtilâl Hükümet i e r k â n m m zannettik
leri gibi, onların mübarek şahıslarma değil, zavallı Fransız İmparatoru 
Birinci Napolyon'a karşıdır. Birinci Napolyon ile heşmet lu Hacı Necip bir
birleriyle mukayese edilebilirler mi hiç? Napolyon Fransız İhtilâl tarihin
de yet işmiş dünyanın en büyük askerî dehâlar ından biridir. Muharebe 
meydan la rmda kazandığı parlak zaferlerinden başka Fransa 'da Terör 
İdaresi ferdasında ve Drektuar Devrinden sonra Birinci İmparator luk za
manında mülki ve sosyal büyük muvaffakiyetleri ile de birinci sınıf bir 
devlet adamı olarak temayüz eylemiştir. Birinci Napolyon nerede. Hacı 
Necip hazretleri nerede! Bu kadar yakışıksız ve mânâsız bir t eşbm yapan 
zat Mısır 'da Türkiye'yi temsil e tmekten menedi lmel i idi. Mısır ihtilâl rica
linde azıcık bir tarihî kültür bulunsaydı, sefirimizin mukayeses in i kendi
leri için ebedî bir şeref telâkki ederek memnuniyet ler inden onun boynu
na sarılırlardı. Onlarla başka kimseleri ciddi surette mukayese e tmek la
z ım gelse idi isim bulmakta zorluk çekilmezdi . Herhalde, Hacı Necip ve 
arkadaşları İsrail'e karşı açtıkları meşhur harbte bir İsrail çavuşu kadar 
muvaffakiyet kazanmış gibi görünmemektedir ler . Napolyon tarihin içinde 
ve İnvalides 'de yatıyor. Mısır ricalinin, inşallah ömürler i uzun olsun ama, 
ne olsa onlar için Mısı r l ı lar ın birer ehram yapmıyacaklar ı zannolunabi-
lir. 

Bir Fransız gazetesi Mısır Hükümet in in bu çirkin ve çok kaba hare
ketini Batı Dünyasına karşı takibetmiye karar vermiş gibi göründüğü si
yaset çerçevesi içinde tefsir ediyor. Mısırlılar İngiltere ile Süveyş Kanal ı 
meseles inde anlaşmamak hususunda hıralarını git t ikçe azı tmakta ve Ba-

(*) Yeni Ulus Gazetesi : 12 Ocak 1954 
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tı Dünyas ı ile tamamen bozuşarak yüzlerini Bolşeviklere ç e v k m e k iste
mektedirler. Böyle bk politika takibediknce, tabiidir ki düşmankkla rmı 
Türkiye 'ye de teşmil edeceklerdi . Nasıl ki etmişlerdir. 

Zaten Türkiye öteden beri Mısır 'dan kendisine karşı da ima b k düş
manl ık geldiğini görmüştür. Birinci Cihan Harbinde Mısır Hidivi rahmet
li Abbas Hilmi Paşa metbuu. Türk Padişahının y a n m d a Mısır ' ın istilâsı
na karşı düşmanla harb ederken, Mısırlılar bugün memleket ten a tmağa 
çalıştıkları İngüizlere ortakkk etmişler ve bu hiyanetin mükafat ı olarak 
krallık unvanmı almışlardı. Bir krallık ki İngiltere'ye tâbi idi! 

Bu tavsif edilemez ihaneti k t ikâp etmiş olan Mısır hanedanı bugün 
memleket ten çıkarıldı Fakat yer ine gelen ihtilâlciler Türklere karşı düş
manl ığ ı Kral Faruk'tan miras olarak aldılar. Mısır 'a k im hâk im olursa ol
sun, göz diktikleri Ortaşark'ta Türkiye 'yi kendilerine rakip olarak görür
ler v e onu kıskanırlar. Kıskançlık kuvvet ile b k arada gi tmezse insanı gü
lünç e tmekten başka bir netice vermez . Küçük İsrail Devlet i ile uğraşa-
mıyan ve en evvel mütarekeye talip olan Mısır, Ortaşark' ta heves ettiği 
m ü d k role malik olabi lmek için uzun seneler uğraşmağa ve her şeyden 
evvel devaml ı ve temelli bir idare kurmağa muhtaçtır. Böyle de rme çatma 
bir baş ile, Mısır ' ın siyasi, sosyal ve malî işlerine n izam verecek emniyet 
ve itimat haline girmeden, büyük dünya politikası yapmağa ka lkmak an
cak kendüerine zarar verebilir. Türkiye 'nin Mısır ' la münasebet ler i kesil
mes inden dolayı esef e tmek için hiç bir sebep yoktur. 

Hüseyin Cahit Y A L Ç I N 

A R A P P O L İ T İ K A M I Z (*) 

Mısır Hükümetinin Sefirimize karşı göze aldığı münasebets iz hareket 
üzerine, memleket imizin Arap siyaseti bahis konusu o lmak icabeder gibi 
görünüyor. Esasen, Mısır Kralı Faruk hudut dışarı çıkarı ldıktan ve Mısır 
h a n e d a n m m durumu nezaket kesbett ikten sonra, Sefiremiz Kahire 'de 
ka lmasa çok daha münas ip olurdu. Çünkü Sayın Sefiremiz eski Mısır 
Kral ai lesine mensup oldukları cihetle Türk Sefaretinin Mısır 'daki mevki i 
nezaket kesbetmiş demekti . Bu durum içinde Sefiremiz başka b k yere 
değişt ir i lmesini kendil iğinden istiyebileceği gibi o düşünmese de Harici
yemiz in akıl etmesi tabiî o lmak icabederdi. Hele Mısır H a n e d a n m m em
lâkinin müsaderesi Mısır ihtilal hükümet ince kararlaşıp da bu yüzden 
saym Sefiremizin emlâkine de dokunulması yüzünden Ueri geri sözler te-

(*) Yeni Ulus Gazetesi : 15 Ocak 1954 
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ati edil ince, Sefirimizi bıı nazik vaziyet içinde Kahire 'de bı rakmakla Ha
riciyemiz hiç de uzak görüşlü bir harekette bulunmuş sayüamaz. 

Ebedi gaybubet i Türk gazeteciliği için zayiattan madut olan rahmetl i 
Sedat S imavi sağ olsaydı, ş imdi bir iki tatlı makalesini okumağa fırsat çı
kardı. Onları okuyamamış olsak da ne yazacağını okumuş gibi düşüne
biliyoruz. 

Filhakika Hariciyemizin işleri tu tumunda pek Allahl ık bir hal göze 
çarpıyor. Adeta amatör bir hariciyecilik karşısında bu lunmak hissini alı
yoruz . Hariciyecil iğin ayrı bir hüner, ince bir sanat ve ihtisasa ve tecrü
beye muhtaç bir meslek olduğunu hatırlatmak herkesin bildiği bir haki
kati bil inmesi zor bir mesele imiş gibi ukalâlık sayümasmdan korkarız. 
Fakat öyle reailiteler karşısında kalıyoruz ki gazeteciler için ilk mek tep 
hocası gibi davranmak fedakârlığı bir vazife hâline gelmiştir. 

İşte Köprülü hocamızın Arap politikası bu amatör lüğün parlak örnek
lerinden biridir. Orta Doğu'da bir rol oynıyarak bir varlık gös te rmek he
vesine kapı lmadan evvel karşılaştığımız Arap dünyasının halini, hissiya
tını ve durumunu azıcık incelemek ve düşünmek iktiza ederdi. A r a p hal
kında, eski vatandaşları Türklere karşı sempati yok değildir. Fakat Birin
ci Cihan Harbinden sonra geçen zaman zarfında Türklerle bir arada, bir 
kardeş gibi müsavi haklara malik bir şekilde yaşamış Araplar ın miktarı 
çok azalmıştır. Yeni nesil Türkleri hiç çekemeyen v e sevmiyen bir ruhi 
halet içinde yetişmiştir ve Türk düşmanl ığı Arap politikacı esnafının elin
de en kolay istismar edilecek bir silah haline gelmiştir. 

Burası böyle olduğu gibi esasen ortada müşterek bir Arap varlığı da 
yalnız coğrafya bakımından doğrudur. Araplar Peygamber z a m a n m d a n 
beri nifak içindedirler. Suudi Arabistan' ın iptidai Vehabi ' leriyle Haş imi 
Hanedanın ın muhtel if mezheplere mensup tebaasını aynı birliğin birer 
parçası addetmek doğru olmaz. En eski zamanlardan beri muhtel i f ırkla
rın çarpışma, kaynaşma ve gelip geçme merkezi rolünü oynamış olan Su
riye'de kaç çeşit nüfuz ve tesirin tortusu vardır? Çöldeki ve Nil etrafında
ki bedevilerle Lübnan' ın modern ve münevver va tandaş larmı aynı ha
murdan saymak doğru olabilir mi? 

Arap dünyası henüz vahdetini yapamamış , t ekâmülünü bi t i rmemiş , 
hükümetler ini sağlam temeller üzerine otur tamamış , tekevvün hal inde 
bir kalabalıktır. Arap dünyasının ilerigelen siyasetçileri Osmanl ı devrin
de bir vi layet veya sancak idare meclisi azalığı ruhunu hâlâ üzer ler inden 
atamamışlardır . Büyük devlet adamlığı geniş ve etraflı görüş kabiliyeti , 
metodlu çal ışma itiyadı kolay kolay elde edilir meziyet lerden değildir. 
Hangi Arap hükümetinin bekasından eminsiniz ki onunla işbirliği yapa
caksınız? 
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İşte böyle bir dünyanın karşısında bizim Haric iyemiz k ime güvenerek, 
neye tutanarak ve ne istiyerek bir Arap politikası takibedebil ir lerdi? Re
aliteyi görmeden , mücerret fikirlerin aldatıcı cazibeleri a rkasmda koş
mak, kendi kendimizin prestijimizi tehlikeye a tmak olurdu. Orta Doğu 
deni len dünya parçasında realite olarak göze çarpan şey bir İsrail varlı
ğıdır. Bunu ihmal etmek hatadır. Hacı Necip bize bu tehlikeyi ve bu ha
tamızı ispat etmişse, bari bundan istifade etmesini bilerek artık hariciye
cilik oyunu oynama saflığına nihayet verel im. 

Hüseyin Cahi t Y A L Ç I N 

M I S I R İYİ D Ü Ş Ü N S Ü N . . . ( * ) 

Mısır hükümetinin beynelmilel hukuk kaidelerini ç iğneyerek Kahi-
re 'deki sefirimizi diplomatik masuniyet ve imtiyazdan m a h r u m bırakma
sı ve alelade bir şahıs gibi hudut dışı e tmesi hadisesi hâlâ günün mevzu
udur. Hükümet imiz tabii olarak gerekli muameleye teyessül etmiştir. Ya
ni Genera l Necip hükümetine bir nota vermiş , tarziye istenmiştir. Bu sa
tırları yazd ığ ım dakikada henüz bu notamıza cevap gelmemiştir . 

Türk u m u m i efkârının bu mevzudaki hassasiyeti kolayca anlaşılır 
şeydir. Sefirlerimiz, bulunduklar ı yerlerde devlet imizi temsil ederler. On
lara gösteri len dostluk ve nezaket nasü Türk milletine dost luk ve nezaket 
ifadesi ise, onlarm şahsına karşı herhangi bir kabalık ve tecavüz de mil
letimize karşı kabalık ve tecavüz demektir. Buna müsaade etmeyiz . Bi
zimle dost luğa kıymet verenler bunu bilirler. Bunu bi ımiyenlere gelince, 
bu hakikat i bu gibüere öğretecek vasıtalara malik bulunuyoruz. Bunlar, 
mecbur edi lmedikçe kul lanmak is temediğimuz, fakat mecbur bırakıhnca 
tereddüt e tmiyeceğimiz bazı tedbirlerdir. 

Derhal şunu kaydedel im ki, bu meselede sefirin şahsi, hususi tavır ve 
hareketleri asla bahis mevzuu değüdir. Biz elçimizin, devlet imizi temsil 
ettikleri hükümetler nezdinde son derece nazik, cent i lmen, misafir ligin 
icaplarına hürmetkar olmalarını esas kaide biliriz. Buna uymıyan hare
ketler bilfarz olsa, bunu en evvel teessürle karşüamak ve gereğini yap
mak bize düşen bir vazifedir. Hükümet imize ait olan bu vazifeye yabanc ı 
bir hükümet in müdahaleye salâhiyeti yoktur ve o lamaz. 

Hadise şudur: Mısır hükümetinin, sefirimizin şahsi ve hususi tavır ve 
hareket inden haklı veya haksız kırüdığı anlaşüıyor. Şu halde bu in t ibamı 
nazik bir şekilde, beynelmilel usul ve kaidelere uyarak bize bi ldirmesiyle 
mat lup hasıl olurdu. Böyle bir vaziyette, eğer sefirimiz şahsen dahi olsa 

(*) Yeni Asır Gazetesi : 16 Ocak 1954 
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nezaket hudutlarını geçmişse Mısır hükümet ine h e m teessürlerimizi bü-
dirk, h e m de mesul şahsı derhal geri çekerek cezalandırırdık. 

Ne yazık ki, Mısır hükümeti medeni milletler arasında cari olan bu 
usule asla riayet etmryerek, tabir mazur görülsün, ancak kabadayıkk di
y e vasıf landırı lması m ü m k ü n olan b k jes t üe sefirimizin, yan i Türkiye 'y i 
orada temsü eden zatın, bu temsü sıfatını ak lmca üzer inden almak, onu 
artık sefir değilmiş gibi diplomatik imtiyaz ve masuniyet inden m a h r u m 
bir hususî şahıs mevki ine düşürmek ve böylece basit bir zabıta tedbiri
nin şümulü içine a lmak iddiasında bulunmuştur. Böylece de hareket et
miştir. 

Yalnız Türkiye değil, medeni hiç bir devlet böyle bir iddiayı kabul ede
mez . Çünkü bu, miketlerarası münasebet ler in esas mahiyet ini inkâr et
m e k olur. B k şahsın Türkiye, İngiltere veya Amer ika sefiri o lması , ancak 
Türkiye, İngütere veya Amer ika hükümet inden aldığı salâhiyetle olur ve 
bu salahiyetli bir başkası nez 'edemez. Dolayısiyle bir sefir hakkmda , 
akredi te olduğu yabancı hükümet in görüşü ve mütalaası ne olursa ol
sun, sefir da ima sefirdk. Bu sıfatla haiz bulunduğu imtiyazlardan ve ma
suniyet ten faydalanmağa devam eder. Buna imkân bı rakı lmaması , 
sefirin temsil ettiği devletin haklarına olduğu kadar miketlerarası müna
sebet v e hukuk kaidelerine de açık bir tecavüz teşkil eder. Türkiye , sefi
rine yapı lan bu tecavüzün t amkin i is temiştk v e bunda son neticelerine 
kadar ısrar edecektk. 

Dost luk kuru lafla olmaz. Eğer Mısır hükümet i Türkiye üe dost geçin
m e k niyet inde ise, eğer hareketi bu dostluğu bozmağa v e hatta imkânsız 
b ı rakmağa matuf, önceden hesaplanmış b k tertip değüse elbet tarziye ve 
rerek, a f dileyerek hatasından dönecektir. Bunu yapmazsa , biz im dostlu
ğ u m u z u is tememiş, bize her nedense husumet gös te rmek istemiş oldu
ğu ve hesaplayarak bu şekilde hareket ettiği açıkça anlaşı lacak ve o tak
dirde iki hükümet arasında münasebet imkânı kalmıyacaktır . Bunun za
rarını ise, beynelmilel hak ve nezaket kaidelerini tanımıyan tarafın çeke
ceğine şüphe yoktur. Biz sadece hakkm düiyle konuşuyoruz v e en büyük 
kuvvet imiz budur. 

Bu hâdiseyi iç politika maksatları ile istismar edenlere geknce, ken
dilerine sadece acımak lazımdır. Türk mületinin yabanc ı b k hükümete 
karşı müdafaa edilen haklı dâvasmı, küçük ve bayağı poütika oyunlarıy
la karar tmak ayıptır. Bugün için, ancak milletçe, nfillet adına aknacak 
tedbirler bahis mevzuu olabikr ve bunların asla gecikmiyeceğini görece
ğiz. Millet in istediği de budur. 

M . T U N C E R 
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K A H İ R E R E Z A L E T İ V E V A T A N D A Ş L A R (*) 

D ü n bir okuyucu soruyordu : - Mısır 'daki Türkiye Büyükelç is ine ya
pılan muameley i rezalet olarak adlandırmakla bütün memleke t basmı 
birleşti. Birkaç gün yazüdı, çizildi. Büyük Millet Mecl is inde hattâ (!) ikti
dar partisi milletvekilleri bile m e m n u n olmadıklar ını kendi gruplar ında 
söylediler. Muhalefet milletvekilleri gensorular, sorular verdiler! Fakat 
Hüküme t aldırış etmedi. Gazeteler de sustu! Şimdi bana şunu anlatır mı
sınız : M a d e m ki ortada bir "rezalet" vardır, bunun sorumlusu a ranmak 
icabetmez mi? sorumlu : 1. Ya bizim Büyükelçidir , 2 . Yahu t Mısır Hükü
metidir, 3. Veya Dışişleri Bakanıdır. Niçin işin arkasını bıraktınız? Muha
lif ve tarafsız gazeteler neden vazifelerini yapmıyor la r? 

Okuyucumuzun sorusu yerindedir. Kendi hesabımıza biz Yeni Ulus'ta 
murakabe v e sorum tanımayan insanlarla mücadele ederken bazan far
kında o lmadan yoruluyor muyuz, bıkıyor muyuz bi lmiyorum. Herhalde 
Kahire rezaleti öyle unutturulacak bir olay değildir. Muhal i f ve bağımsız 
bir gazeteye düşen meseleyi , halk efkârı tatmin edil inceye kadar elden bı
rakmamaktır . 

Ne Hükümet , ne Dışişleri Bakanlığı Türk halk efkârını tatmin edecek 
açıklama yapmış değildir. Dışişleri, rezalet patlak verdiği zaman h e m Bü
yükelçiyi , hem Mısır Hükümet ini haksız bulduğunu gösteren bir tebliğ 
yayınladı . 

Sonradan Mısır 'a nota verildi. Cevap almdı . Gazetelere sızan haberle
re göre Kahire Kabinesi . Büyükelçinin sınırdışı edil işinde ne diplomasi 
ayrıcalık ve dokunulmazl ığının kaldır ı lmasında Türkiye 'yi inci tecek bir 
nokta gö rmüyormuş . Hareket Büyükelçinin şahsına -ve yalnız ona- kar
şıymış! Dışişleri Bakanlığımız Mısır ' ın bu cevabiyle yet inecek, meseleyi 
kapanmış sayacakmış! 

Gazetelere sızan bu haber ne dereceye kadar doğrudur, bi lmiyoruz. 

Bu gibi meselelerde resmî makamlar halk efkârına "doğru" bilgi ve rmey i 

vazife sayarlar. Yani gerçekten demokras iyle idare edilen, gerçekten mil

lete karşı sorumluluk duygusu taşıyan, gerçekten murakabe alt ında olan 

polit ikacılar dediğimiz tarzda davranmayı kaçını lmaz borç bilirler. 

Bizde işler böyle yürütülmüyor. Resmî m a k a m sahibi polit ikacılar va
tandaşa hesap ve rmek lüzumunu duymuyorlar . Kendi kendilerine dile
dikleri gibi harekette kendilerini t amamen serbest sayıyorlar. 

(*) Yeni Ulus Gazetesi: 29 Ocak 1954 
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Kahire rezaleti meselesinde de aynı zihniyet hükmünü yürütmekte
dir. Milletlerarası kaidelere, geleneklere, hukuka göre Mısır ' ın Büyükelç i 
mize yapt ığı muamele yalnız onun şahsmı değil . Türkiye Devlet ini de in
citir. Çünkü diplomasi ayrıcalık ve dokunulmazl ığ ı elçilerin şahıs larma 
mahsus bir hak değildir. Devletin hakkıdır. Bundan dolayı bir elçi hükü
metinin izni o lmadan ayrıç alığından ve dokunulmazl ığ ından vazgeçemez . 
Mısır dendiği gibi Türkiye 'ye karşı bir hareket yapümadığ ım iddia ediyor
sa, kendisine bu cihet hatırlatılmalıdır. Mutlaka tarziye istenmelidir. Ve
ri lmediği takdirde milletlerarası hukuk yol la rmdan hakkımız sonuna ka
dar aranmalıdır . Mesela bir hakeme gidilebilir. Hakem, kimin haklı, ki
min haksız olduğunu söyler, dâva biter. 

H a k e m bizi haksız çıkarırsa bunda haysiyetimize dokunur bir şey ol
maz. Zira medenî varlıklar adalete boyun eğmeyi tabiî sayarlar. Fakat ha
keme gitmeksizin, şimdiki şekilde, uğradığımız tecavüzü sessizce haz
metmiş görünürsek, milletlarası itibar bundan çok zarar görür. 

İşin bir de iç politika tarafı vardır. Dışişleri Bakanl ığı bu meselede ba
ş ından sonuna kadar isabetli hareket ettiğini Büyük Millet Mecl is i ve 
halk efkârı önünde ispat etmelidir. Halbuki buna asla yanaş ı lmadığ ı ve 
yanaş ı lmayacağı anlaşılıyor. Bu öyle bir rezalettir ki "adam sen de bir el
çimiz kovulmuş bundan ne çıkar" denemez. Denmes ine müsaade e tme
yecek olan, e tmemesi lâzım gelen Büyük Millet Meclisidir. 

Nihat E R İ M 

K A H İ R E R E Z A L E T İ B Ö Y L E K A P A N I R M I ? . (*) 

Üç gün önce yayınlanan müşterek tebliğ hakkındaki düşünceler imizi 
yazdık . Tebliğ, Türkiye'nin de Mısır 'a tarziye verdiğini ilan ediyor. Serbest 
gazeteler bizim gibi düşündükler ini belirttiler. Türkiye 'nin Mısır 'a tarziye 
vermes in i icabettirecek bir hâdise o lmadığmı söylemekte bütün halk ef
kârı müttefikti. Belki yalnız Hükümet ten emir alan bazı kalemler, içlerin
den inanmadıklar ı halde, bu tarziyeyi tevile çalışacaklardır. 

Kahi re rezaleti patladığı zaman önemle işaret etmiştik : Milletlerarası 
münasebet lerde, tecavüze uğrayan haklar mut laka tamir ettirilir. Hiçbir 
devlet maruz kaldığı hakareti bağışlamaz. Behemahal Devlet lerarası Hu
kuku çerçevesi içinde işin icabmı yerine get i rmeye çalışır. 

Yalnız bizim Demokra t Parti kurucugilleri böyle kaidelerle kendilerini 
bağlı saymıyorlar. Canları nasıl isterse öyle hareket edebiliyorlar. Türki-

(*) Yeni Ulus Gazetesi : 3 Nisan 1954 
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y e Cumhuriyet in in bu derecede murakabesiz , bu derecede keyfî idare 
edildiği bir başka devir hatır lamıyoruz. 

Tersine, Devletin kaderi D. P. kurucugil lerinin eline geçinceye kadar, 
milletlerarası münasebet lerde, Türkiye 'nin haklarına, haysiyetine doku
nacak hareketlere kimse cesaret edemezdi . İkinci Cihan Harbinin en 
ateşli safhalarında savaşçı devletler Türkiye 'nin haklarına v e haysiyet ine 
son derece riayetkar davranmak mecburiyet ini da ima hissetmişlerdir. 
1939'dan 1945'e kadar Türkiye, savaşçüara karşı tarafsızlık du rumunu 
titizlikle muhafaza etmiştir. 

B u g ü n ise, D. P.'nin propagandacıları , dış i t ibarımızı hiçbir devirde 
görü lmedik ölçülerde yükselt t iklerini anlatıp duruyorlar. 

Dış i t ibarımız üzerine hepimiz son derece hassasız. A n c a k bu hassa
siyet, D . P. propagandacı lar ında olduğu şekilde, palavra edebiyat ından 
ibaret kalmamalıdır . Boşuna atıp tutmalarla sadece gülünç o lmak mu
kadderdir . 

Kahire rezaleti ortadadır. Türkiye Büyükelçisi , Devletlerarası Hukuku 
kaidelerine aykırı bir muamele ile sınır d ı şma çıkarüdı. Bu muamele , il
gili memur l a rm şahsî hareketleri değildir. Mısır Hükümet i işi müzakere 
etmiş, Türkiye Büyükelçis ine yapı lacak muameley i kararlaştırmıştır. 

Görülüyor ki Mısır 'ın hareket tarzının hiçbir mazeret i yoktur. Abdul-
nasır admdak i diktatör heveslisi şahsan kötü muamele gördü diye, Mısır 
Hükümet i , Büyükelçimizin, Türkiye 'yi izafetle sahip o lduğu hakları çiğ
nemiştir. Elçinin "dokunulmazlık" hakkı onun şahsma ait değildir. Doğ
rudan doğruya Devletin hakkıdır. Mısır Hükümet i Türk Devlet ine tecavüz 
etmiştir. 

Şu halde yalnız Mısı r 'm tarziye vermes i gerekirdi . Türkiye 'n in Mısır 'a 
tarziye vermes in i icabettirecek ne vardır? İlgilüerin bu noktayı açıklama
sı lâzımdır. 

Halk efkârı önünde soruyoruz : Türkiye niçin Mısır 'a tarziye ver iyor? 
Vatandaşlardan saklı tutulan bir başka sebep mi vardır? 

Türkiye 'nin yabancılarla münasebet ler inde itibarını korumak demek, 
milletlerarası hukuk kaidelerine riayet e tmek ve kendimize karşı aynı 
riayeti sağ lamak demektir. 

Bir gün Dünya Bankası ile çatışırlar, işin iç yüzünü vatandaşlara 
izahtan kendilerini müstağni sayarlar. Başka bir gün tarziye veril
meyecek mesele için tarziye verirler, sebebini anlatmazlar. Bu rejimin 
adını siz koyunuz, aziz okuyucular ımız! 

Nihat E R İ M 
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DOKUZUNCT 1 DÖNEMDEKİ MEMUR VE HİZMETLİLER 

5. 22.5.1950 - 14.5.1954 
T A R İ H L E R İ A R A S I N D A B Ü Y Ü K MİLLET M E C L İ S İ N E 

G İ R E N M E M U R L A R (93) 

Sicil N o . Adı soyadı Mecl ise giriş tarihi 

233 Hasan Oğuzcan 7.6.1950 (1) 
493 Münir Pertev Subaşı 24 .6 .1950 

494 Hüseyin Özcan 26 .6 .1950 

495 Kenan Tan 22 .9 .1950 

496 Haydar Taşbaş 26 .7 .1950 

497 Faruk Yalçmkaya 26 .7 .1950 

498 Ömer Cemal Anacan 12.10.1950 

499 Abdullât i f Özüdoğru 26 .10 .1950 

500 Ahmet Ars landoğdu 3.10.1950 

501 Ahmet Rıfat Eren 2 .11.1950 
502 Cemil Toygar 26 .10 .1950 

503 Fuat Atasagon 2.1 1.1950 

504 Müzeyyen Çiğdem Atalay 31.10.1950 

505 Mustafa Oral 31 .10.1950 

506 Bedia Yağız 27 .10 .1950 

507 Ali Vedat Tanır 26 .10 .1950 
508 İsmail Orhan Akyo l 31 .10 .1950 

509 Rahmi ÖzdemLr 29 .11 .1950 
510 Hasan Tahsin Okçu 24 .11 .1950 

511 Asiye Meliha A k d a ğ 21 .11 .1950 

512 Korkut Selâmi Gültekin 15.11.1950 

513 Metin Alp Üstkan 16.11.1950 

514 Talât Postacı 28 .11 .1950 

515 Kâz ım Öztürk 18.11.1950 

516 Mehmet Necati Tutan 9.11.1950 

370 Yusuf Bakır 25 .11 .1950 (2) 

517 Mehmet İhsan Tezel 3.1.1951 

518 Mehmet Rauf Öktem 23.2.1951 

519 Salih Saün Önen 31.1.1951 

520 Zekeriya Erdem 30.1.1951 

521 Hüseyin Ertürk 9.2.1951 

(1) 3 üncü defa girmiştir. 
(2) 2 nci dej'a girmiştir. 
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TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Sicü N o . Adı soyadı Meclise giriş tarihi 

522 Hâmid Sosyal 14.2.1951 

446 Hasan Hüseyin Uğur 24.2.1951 

523 Nuru Halı Oğan 26.3.1951 

524 Zeki Akmana lp 16.4.1951 

525 Cafer Tayyar Teber 22.6 .1954 

526 Mehmet Fikri Özbek 14.6.1951 

527 Celâlettin A y g ü n 25.6.1951 

528 İpşir Oktay 24.7.1951 

529 Mehmet Rıza Yorulmaz 28.8.1951 

530 Nihat Ulkekul 31.8.1951 

531 İsmail Hakkı Erulaş 10.9.1951 

316 Fikret Tektanı l 29.9.1951 (3) 

452 Abdullah Fethi Baycın 27.10.1951 (4) 

457 Ahmet Temel 24.11.1951 (5) 

532 Erdoğan Ars lanbay 31.10.1951 

533 Ahmet Bülent Akmanla r 30.11.1951 

534 Abdulmeci t Ataklı 27.12.1951 , 

535 Dursun Macit 24 .3 .1952 

536 Ahmet Enver Ilgar 25 .2 .1952 
537 Yusuf Kenan Şentürk 21.4 .1952 

538 Halis Metin Özçelik 14.5.1952 

539 Hasan Tahsin A k m a n İşe baş lamadan 

tâyininden sarfı
nazar edilmiştir. 

540 Mustafa Yegül 20 .6 .1952 

541 Mehmet A c a r 12.8.1952 

449 Ahmet Zeki Arıkan 31 .10 .1952 (6) 

542 Müjgân Aksu 17.11.1952 

475 Azize Belkıs Bilecen 8.12.1952 (7) 

543 Esat Egeli 25 .12.1952 

(3) 2 nci defa girmiştir. 

(4) 2 nci defa girmiştir. 

(5) 2 nci defa girmiştir. 

(6) 2 nci defa girmiştir. 

(7) 2 nci defa girmiştir. 
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DOKUZUNCU DÖNEMDEKİ MEMUR VE HİZMETLİLER 

Sicil N o . Adı soyadı Mecl ise giriş tarihi 

544 İlhan Bayrak 31.1 .1953 

545 Ali Ulvi Batu 23.3 .1953 

546 Nevzat Aksoy 17.4.1953 

547 Enver Pas inli 8.6.1953 

548 Mahmut Turhan 28.5 .1953 

549 Hüsnü Tangüner 12.6.1953 

550 Hamdi Eroğlu 17.7.1953 

551 Veli Necdet Dinçer 20.7 .1953 

552 Ali Gök büğet 22.7 .1953 

553 Fatma Önol 11.8.1953 

554 Mehmet Melih Ege 15.8.1953 

555 Naci Kodanaz 31.8.1953 

556 Halûk Özden 30.9.1953 

557 Hakkı Uysal 26 .10.1953 

558 Şevket Gültekin 8.12.1953 

559 Mehmet Hurşit Al tuncu 18.12.1953 

560 Zeki Aşan 28.12.1953 

561 Şefik Öz karan 13.1.1954 

562 Sefer Ceyhan 18.1.1954 

563 Aziz Torun 18.1.1954 

564 Yusuf Eriş 18.1.1954 

565 Selâhattin Topçuoğlu 18.1.1954 

566 Halil Özçelebi 18.1.1954 

567 Al ım et Yaldız 27 .1 .1954 

568 Mustafa Mercan 27 .1 .1954 

569 İbrahim Etem Erbil 28 .1 .1954 

570 Ömer Yalçın Akyüz 30.1 .1954 

543 Esat Egeli 13.2.1954 (8) 

571 Hasan Tahsin Eryılmaz 19.2.1954 

572 Hüsnü Işık İşe başlamamıştır . 

573 Ali Kesiciler 20 .2 .1954 

574 Hacı Ahmet Doğan 27.2 .1954 

575 M . Rahmi Tırmandıoğlu 27.2 .1954 

576 Cemal Maden 12.5.1954 

(8) 2 nci defa girmiştir. 
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TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

6. 22.5.1950'den 14.5.1954 T A R İ H İ N E K A D A R B Ü Y Ü K M İ L L E T 
M E C L İ S İ N D E N N A K L E N A Y R I L A N , E M E K L İ Y E S E V K E D İ L E N V E Ö L E N 

M E M U R L A R (69) 

S i c i l Mec l ise g i r i ş A y r ı l ı ş 

No. A d ı , Soyad ı t a r i h i t a r i h i Sebeb i 

43 Mehmet Koçum 11.5.1336 3.8.1951 Emek l i ye 

44 Hamdi Nemutk ı 11.5 1336 6.8.İ951 Emek l i ye 

90 M u h l i s Kanak 2.1.1337 6.12.1952 Emek l i ye 

111 Muzaffer Müstecablı 7.11.1337 24.8.1951 Emek l i ye 

144 F a z ı l K a n s u 22.L1339 22.1.1951 Emek l i ye 

170 Veysel Genya 30.8.1339 29.8.1950 Vefat e tm iş t i r . 

217 F a i k Yazıcıoğlu 1.4.1341 24.6.1950 Emek l i ye 

257 B i l â l Top rak 17.7.1926 17.10.1953 6145 s a y ı l ı 

P T T T e ş k i l â t 

Kanun iy le P T T 

U . Md.ne 

devredi lmişt i r . 

274 Selâhat t in A l t ın taş 1.6.1927 12.4.1951 Nak i l 

275 R ü s t e m B a ş 1.11.1927 13.7.1951 Emek l i ye 

292 K â m u r a n Tüzg i ray 28.2.1929 21.11.1953 Emek l i ye 

296 Ahmet Kaplan 5.6.1929 12.6.1952 Emek l i ye 

298 L ü t f i Yazıcıoğlu 20.11.1929 3.10.1950 Nak i l 

303 Hidayet A rman 4.5.1930 6.12.1950 Emek l i ye 

311 Tev f i k Başçı 16.12.1931 3.7.1953 Nak i l 

314 H ü s e y i n Naci Tokgoz 31.10.1931 10.8.1953 Emek l i ye 

317 Musta fa Çakı r 20.3.1932 13.7.1953 Emek l i ye 

334 Al i As lan taş 26.6.1934 21.1.1954 Nak i l 

342 Al i Koşer 22.11.1934 9.4.1951 Vefat e tmiş t i r . 

343 Osman Meltem 2.12.1934 5.11.1951 Emek l i ye 

348 E n v e r E k e r 28.4.1937 17.10.1953 6145 s a y ı l ı 

P T T T e ş k i l â t 

Kanun i y l e P T T 

U . Md.'ne 

devir ed i lm iş t i r . 

358 A k i l E r d u r a n 27.9.1938 7.6.1950 Nak i l 

383 Neşet Özkazanç 30.7.1942 13.7.1950 Emek l i ye 

385 T a h s i n Kozan 30.7.1942 13.7.1950 Emek l i ye 

7802 



D O K U Z U N U " DÖNEMDEKİ MEMUR VE HİZMETLİLER 

S i c i l Mecl ise g i r i ş A y r ı l ı ş 

No. Ad ı , Soyad ı t a r i h i t a r i h i Sebebi 

3 9 8 Mazhar Güzal tan 2 2 . 7 . 1 9 4 3 2 .3 . 1953 Emek l i ye 

3 9 9 Sa lâhatün Yakal 2 2 . 7 . 1 9 4 3 13.7. 1 9 5 1 Emek l i ye 

4 1 0 Abdul lah Gür le 4 . 2 . 1 9 4 4 3 .10 . 1950 Nak i l 

4 1 6 Osman Z e k i Mü ren 1 3 . 7 . 1 9 4 4 13 .6 . 1950 Nak i l 

4 1 9 H a k k ı Cansız 3 . 1 0 . 1 9 4 4 14.2. 1 9 5 1 Nak i l 

4 2 6 Ömer L ü t f ı Tuncay 1 2 . 1 . 1 9 4 5 4 . 2 . 1947 B a ş k a n l ı k 

emr ine 

2 6 . 3 . 1 9 4 8 2 8 . 9 . 1952 

4 3 2 Ahmet Ragıp Akyol 4 . 6 . 1 9 4 5 2 8 . 2 . 1953 Emek l i ye 

4 4 4 Cemil Köker 1 6 . 1 0 . 1 9 4 6 2 4 . 6 . 1950 Emek l i ye 

4 4 8 Ayd ın Deniz 2 8 . 4 . 1 9 4 7 5 .2 . 1954 Nak i l 

3 0 . 1 1 . 1 9 4 9 

4 5 2 Fe th i Baycın 3 0 . 6 . 1 9 4 7 2 . 8 . 1 9 5 1 Nak i l 

4 5 3 Şahap Nazmi Coşkun la r 1 5 . 8 . 1 9 4 7 2 7 . 1 1 . 1952 Emek l i ye 

4 5 6 R a i f Barbaros 2 9 . 8 . 1 9 4 7 2 1 . 7 . 1953 Nak i l 

3 5 8 S a b r i Unu tmaz 1 7 . 9 . 1 9 4 7 7.6. 1950 Nak i l 

4 7 4 İ l han Kutay 2 6 . 1 2 . 1 9 4 9 2 4 . 1 0 . 1950 İ s t i f a 

4 7 5 Az ize B e l k ı s Bi lecen 2 6 . 1 2 . 1 9 4 9 3 . 1 2 . 1951 Nak i l 

4 7 7 Behram K ü r 1 7 . 1 . 1 9 5 0 3 0 . 9 . 1952 Nak i l 

4 7 9 Şaban U r l u 2 4 . 1 . 1 9 5 0 6 .8 . 1 9 5 1 Nak i l 

4 9 2 İ s m a i l H a k k ı Telmen 1 5 . 4 . 1 9 5 0 17 .10 . 1953 6 1 4 5 s a y ı l ı P T T 
T e ş k i l â t K a n u 
niyle P T T U . 
Md.'ne devir. 

4 9 3 M ü n i r Pertev S u b a ş ı 2 4 . 6 . 1 9 5 0 4 .8 . 1953 Emek l i ye 

4 9 4 H ü s e y i n Özcan 2 6 . 6 . 1 9 5 0 6 . 1 1 . 1950 Nak i l 

4 9 5 Kenan Tan 2 2 . 9 . 1 9 5 0 16.2 . 1952 Nak i l 

4 9 7 F a r u k Yalçınkaya 2 6 . 7 . 1 9 5 0 16.7. 1 9 5 1 Nak i l 

4 9 9 Abdul la t i f Özüdoğr ı ı 2 6 . 1 0 . 1 9 5 0 2 3 . 2 . 1952 Nak i l 

5 0 2 Cemil Toygar 2 6 . 1 0 . 1 9 5 0 3 0 . 9 . 1952 B a ş k a n l ı k 

emr ine 

5 0 4 Müzeyyen Atalay 3 i , 1 0 . 1 9 5 0 1 9 . Î . 1954 İ s t i f a 

5 0 5 Musta fa Oral 3 1 . 1 0 . 1 9 5 0 2 .5 . 1952 Nak i l 

5 0 7 Vedat T a n ı r 2 6 . 1 0 . 1 9 5 0 3 1 . 8 . 1953 Nak i l 
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T 1 R K PARLAMENTO TARİHİ 

S i c i l Mec l ise g i r i ş A y r ı l ı ş 

No. A d ı . Soyad ı t a r i h i t a r i h i Sebebi 

5 1 0 Hasan T a h s i n Okçu 2 4 . 1 1 . 1 9 5 0 15 .10 . 1953 Emek l i ye 

5 1 9 S a i m Önen 3 1 . 1 . 1 9 5 1 10.8. 1953 Emek l i ye 

5 2 0 Zeker i ya Erdem 3 0 . 1 . 1 9 5 1 1.5. 1 9 5 1 İ s t i f a 

5 2 1 H ü s e y i n E r t ü r k 9 . 2 . 1 9 5 1 2 4 . 1 1 . 1951 Nak i l 

5 2 2 Hami t Soysa l 1 4 . 2 . 1 9 5 1 5 .6 . 1951 Nak i l 

5 2 3 N u r u l l a h Oğan 2 6 . 3 . 1 9 5 1 3 .6 . 1953 Nak i l 

5 2 5 Cafer Tayyar Teber 2 7 . 4 . 1 9 5 1 3 0 . 4 . 1952 Askere 
çağırı ldı . 

5 3 2 Erdoğan Aslanbay 3 1 . 1 0 . 1 9 5 1 3 0 . 5 . 1953 İs t i fa 

5 3 3 B ü l e n t Akmanlar 3 0 . 1 1 . 1 9 5 1 2 6 . 8 . 1952 Nak i l 

5 3 5 D u r s u n Macit 2 4 . 3 . 1 9 5 2 6 .8 . 1952 Nak i l 

5 3 8 H a l i s Met in Özçelik 1 4 . 5 . 1 9 5 2 2 9 . 1 . 1954 Nak i l 

5 4 3 E s a t Egel i 2 5 . 1 2 . 1 9 5 2 17 .10 . 1953 6 1 4 5 S . Ka E s a t Egel i 
n u n l a P T T 
M. teşk i lâ t ına 
devir. 

5 4 4 İ l han Bayrak 3 1 . 1 . 1 9 5 3 3 1 . 8 . 1953 Nak i l 

5 5 1 Veli Dinçer 2 0 . 7 . 1 9 5 3 17 .10 . 1953 6 1 4 5 S . P T T 
teşk i lâ t k a n u 
nu ile devir. 

5 5 3 Fatma Önol 1 1 . 8 . 1 9 5 3 17 .10 . 1953 6 1 4 5 S . P T T 
teşk i lâ t k a n u 
nu i le devir. 

5 5 7 H a k k ı U y s a l 2 6 . 1 0 . 1 9 5 3 17 .10 . 1953 6 1 4 5 S . P T T 
teşk i lâ t kanu 
nu ile devir. 

5 6 1 Şe f i k Özkaran 1 5 . 1 . 1 9 5 1 15.2. 1954 Nak i l 
5 6 4 Y u s u f E r i ş 1 8 . 1 . 1 9 5 4 2 .2 . 1954 Nak i l 

6 9 

Nakil Edilenler 
Emekl iye Ayrı lanlar 
İstifa edenler 
Vefat " 

Başkanlık emrine alınanlar 
Askere giden 

3 7 

2 3 

4 

2 
2 

_ J _ 

6 9 

A L T I N C I C İ L D İ N S O N U 
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IX. DÖNEM 
VI. Cilt 

DİZİN 





— A — 

A.Baki Ökdem ( A y d ı n ) : 7450 

Abana : 7381 

Abbas Çetin (Ka r s ) : 7123,7124,7411,7451 

Abbas Gigin (Çoruh): 7445,7463.7465 

Abbas Hilmi Paşa : 7572 

Abdullah Gedikoğlu (Ankara) : 7454.7485 

Abdürrahman Boyacıgiller (Zonguldak): 7152,7185, 

7549-7551 

Abdülhalik Renda : 7003,6946 

Abdülkadir Kalav (Mardin) : 7441 

Abdürrahman Bayar (Mardin) : 7447 

Abdürrahman Melek (Hatay) : 7124.7442,7446,7457 

Abdürrahman Münip Berkan : 7008 

Abidin Daver : 7496,7517 

Abidin Potuoğlu (Eskişehir): 7076- 7079,7456,7548, 

7553,7522 

Abidin (Saruhan): 6944 

Achenson : 7473 

Adalet Bakanlığı (Adalet Vekâleti. Adliye Vekâleti): 

6984,7025,7032,7039,7062.7223.7274,7387,73 

88,7404 

Adalet Komisyonu (Adliye Encümeni) : 6957,6964, 

7000,7222,7298,7302,7304.7307.7309,7311 

Adana : 7248,7250,7275,7276,7281.7409 

Adapazarı : 7232,7257,7287 

Adlî T ı p : 7163 

Adlî Zabıta : 7163 

Adli Tıp Müessesesi Kanunu : 7370 

Adliye Vekil i : 6964 

Adnan Adıvar (İstanbul): 6945 

Adnan Karaosmanoğlu (Manisa) : 7437,7448,7449, 

7457,7462 

Adnan Menderes (İstanbul): 7075.7195,7197,7198, 

7440,7456,7547-7549 

Adnan Tüfekçioğlu (Giresun): 7446 

Afganistan : 7219,7244,7482 

Afyonkarahisar: 7412 

Agah Erozan (Bursa): 7410,7420 

Ağrı : 7281 

Ahilya Moshos (İstanbul) : 7452.7456 

Ahmet Başıbüyiik : 7006 

Ahmet Bozdağ (Maraş ) : 7406,7410,7414 

DİZİN (*) 
Ahmet Emin Yalman : 7563 

Ahmet Hamdi Başar (İstanbul): 7440,7446,7448 

Ahmet Kemal Silivrili (İstanbul) : 7015 

Ahmet Kemal Varınca (Gümüşhane): 7064,7077 

Ahmet Keskin (Kastamonu): 7410 

Ahmet Kocabıyıkoğlu (Balıkesir): 7419,7420 

Ahmet Morgil ( R i z e ) : 7420 

Ahmet Oğuz (İktisat Doktoru, Eskişehir): 7185 

Ahmet Remzi Yüregir (Seyhan): 6997 

Ahmet Şükrü Esmer : 7500 

Ahmet Tahtakılıç (Kütahya): 6946,7015,7185 

Ahmet Tekelioğlu (Antalya) : 7438,7445 

Ahmet Tokuş (Antalya) : 7442,7443,7445,7450, 

7455,7465 

Ahmet Veziroğlu ( A f y o n ) : 7438.7444.7551 

Akçay : 7280 

Akdeniz : 7011,7219,7243,7294,7482,7565,7568 

Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi Anlaşması : 7399 

Akif Sanoğlu (Anta lya) : 7079,7411,7438,7444 

Alâettin (Uşak Belediye Re i s i ) : 6936,6937 

Al i Canip Yöntem (Bursa) : 7455 

Al i Cenani (Gaziantep, Ticaret Eski Bakanı) : 

6950,7011,7012 

Al i Çobanoğlu (Denizl i) : 7439,7443,7445,7451, 

7455,7463,7465 

Ali Fuad Cebesoy (Eskişehir) : 7439,7462 

Al i İhsan Sabis ( A ğ n ) : 7556-7558 

Al i Muzaffer Köker (Konya) : 6946 

Ali Naci Duyduk (Giresun): 7439 

Al i Naci Karacan : 7506,7512 

Al i Ocak (Gaziantep) : 7419,7420,7439,7463-7465, 

7568 

Al i Rıza Bebe (Cebelibereket): 7013 

Ali Rıza İncealemdaroğhı (Zonguldak): 7441 

Al i Rıza (İstanbul): 6942 

Ali Rıza Sağlar (Çoruh) : 7410,7439,7450,7455 

Ali Rıza Toksöz : 7409 

Ali Saip Ursavaş ( U r f a ) : 7014 

Alman : 7360,7403,7507,7563 

Almanya : 6941,7220,7320,7333,7431,7453,7479, 

7497,7500,7501,7531,7532,7535 

Almus : 7280 

Alsancak Limanı: 7234, 

(*) Aynı anlama gelen ve kitapta sıkça geçen bazı kelimeler -gönderme yapılmadan- sadece birinin başlığı 
altında toplanmıştır. 
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Altes Şah Mahmut Han : 7244 

Altıncı George (İngiltere Krah) : 6946 

Amasra : 7211 

Amasya : 7257,7280.7287,7356 

Amerika Birleşik Devletleri (Amerika. A . B . D . ) : 

6946.7217.7218.7227.7242.7243.7271.7289. 

7292,7295,7296,7397.7399.7472-7474,7477, 

7478,7480,7481,7486,7487,7491.7497,7499, 

7507,7509.7513,7519,7528,7553.7575 

Amerika Hükümeti ( A . B . D . Hükümeti) : 7292,7397, 

7473 

Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun: 

7378 

Anadolu : 7490 

Anadolu Ajansı : 7558,7506.7507 

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti: 7141 

Anayasa Komisyonu (Teşkilâtı Esasiye Encümeni) : 

6941,6942.6944,6945,6948.6957.6993,6999, 

7002.7003,7014,7015.7298.7302.7304,7307, 

7309,7311, 

Anayasa Mahkemesi : 7145.7187 

Anayasa (Teşkilâtı Esasiye Kanunu. Kanunu Esasi): 

6 9 2 3 , 6 9 2 6 . 6 9 2 7 , 6 9 3 4 - 6 9 3 6 . 6 9 4 0 . 6 9 4 4 . 

6945,6949-6952,6954-6956.6961,6962,6964, 

6971.6973,6980,6983.6986.6994.6996,6999¬ 

7001,7004,7011.7045.7535.7541.7544 

Andre Vahram Bayar (İstanbul): 7440.7446.7456 

Anıtkabir : 7234, 

Ankara : 6923,6943,6947,7030.7068.7075,7080, 

7097,7125,7174,7190,7205.7224.7226.7243, 

7244.7248.7250.7290,7367.7401,7422.7425, 

7426,7453.7459,7461,7466.7467.7469.7471, 

7474,7477.7496,7500,7502.7524.7527,7529, 

7531,7550,7560.7566.7567 

A r kara Belediyesi : 7424 

Ankara Çimento Limited Şirketi : 7287 

Ankara Hukuk Fakültesi : 7415 

Ankara İstiklâl Mahkemesi : 6940.6943.6944 

Ankara Üniversitesi : 7207,7321.7323.7340,7344. 

7362.7363.7364,7369,7391.7-KH 

Antalya : 7281 

Antidemokratik: 7204,7205,7223. 

Antonio Spampinoti : 7316 

Arap : 7220.7244.7475.7476.7477.7487.7488,7514, 

7570,7572-7574 

Arazi Vergisi Kanunu : 7386 

Ari f (Eskişehir): 6944 

Ari f Hikmet Pamukoğlu (Giresun): 7435,7536 

Arif Kahpsızoğlu (Balıkesir): 7450.7537 

Arif Necip Kaskatı: 7383 

Arif Yazar: 7406 

Artırma Eksiltme ve İhale Kanunu : 7066,7330,7385 

Artvin : 6949,7001 

Asaf İlbay : 7190 

Asım Doğanay ( N i ğ d e ) : 7441.7447 

Asım Eren : 7407 

Asım Günç : 7190 

Askerî Memurlar Kanunu : 7330,7358 

Askerî Ceza Kanunu : 7031,7366 

Askerî Yasak Bölgeler Kanunu : 7268 

Askerlik Kanunu : 7316 

Astsubay Kanunu : 7332.7391 

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hak. Kanun : 7333 

Atatürk (Mustafa Kemal Atatürk) : 6940,6941,6944, 

6946,6947,7125,7141,7142,7204,7207,7221.7226, 

7234,7246,7328.7423.7428.7562,7565.7567 

Atatürk Orman Çiftliği : 7357,7384 

Atatürk Üniversitesi : 7276,7400 

Atı f İnan (İzmir, Ticaret eski Bakanı): 7012 

Atıf Topaloğlu (Ordu) : 7124,7411 

Atina : 6946.7271,7527,7529,7533,7547,7550,7552 

Atlantik Andlaşma Konseyi : 7242,7270 

Atlantik Andlaşması Teşkilâtı: 7270 

Atlantik Ci ty : 7317 

Atlantik Paktı (Atlantik Misakı) : 7294,7296,7469, 

7470,7473-7475,7477,7478,7480.7482.7486. 

7487,7489,7491,7495-7510,7512-7524 7528. 

7529,7532,7535,7538 

Avam Kamaras'. : 7459-7462.7528,7534 

Avni Başman ( İ zmi r ) : 7195.7451.7454.7465. 

Avni Doğan ( Y o z g a t ) : 7123-7125 

A'-ni Yurdabayrak (Zonguldak): 7458,7467 

Avrupa : 70i 6.7219.7220.7225,7270.7479.7487. 

"501,7511,7531,7552,7566.7571 

Avrupa Bir l iği : 7531 

Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi : 7325 

Avrupa Federasyonu Anayasa Projesi : 7448 

Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı : 7205,7208,7209, 

7217,7224,7245.7261. 

Avrupa Konseyi : 7217.7219,7245.7359,7448,7479, 

748 i 

Avrupa Konseyi İstişari Mecl is i : 7431,7435-7437 

Avrupa Müdafaa Birliği (Avrupa Savunma Birliği) : 

7270,7361 

Avrupa Parlamentolar Birliği Türk Grubu : 7448 

Avrupa Tediye İttihatı (Avrupa Tediye Birliği) : 

7245,7334,7402,7479 
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Avnıpalılararası Tediye Birliği Anlaşması: 7330 

Avukatlar Yardımlaşma Kanunu : 7381 

Avukatlık Kanunu : 7395 

Avusturya : 7521 

Az iz El Mısri (General. Moskova Sefiri) : 7563 

Az iz Ulusan (Amiral) : 7474 

Az iz Uras (Mardit ı ) : 7411.7441,7557 

Aziz iye Tabyası : 7361 

— B — 

Baha Akşit (Den iz l i ) : 7077 

Baha Arkaç : 7411 

Baha Koldaş (Çorum): 7451 

Bahadır Dülger (Erzurum) 7078,7445,7448. 

7449,7455,7541,7543,7545,7549.7554 7556 

Bakanlar Kurulu (İcra Vekilleri Heyeti, Heyeti 

Vükelâ) : 6923.6924.692<ı-6929.6932,6947, 

6950,6951,6953.6983,7017.7062,7064,7068, 

7196,7197,7406 

Baki Erden (Si i r t ) : 7441.7452.7458 

Balıkesir : 7265,7287 

Balkanlar: 7495 

Bandırma : 7281 

Bankalar Kanunu : 7237,7370 

Bari Dedeoğlu ( M u ş ) : 6941 

Basın Birliği Kanunu : 7329 

Basın Kanunu : 7316,7360,7362 7395 

Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü : 7426 

Başbakan (Başvekil) : 6927,6928.6946.6956.6960, 

6980,7010.7074,7131,7164.7187.7195,7339, 

7542,7547,7548 

Başbakan ve Bakan Makam Ödenekleri Hakkında 

Kanun : 6948 
Başbakanlık (Başvekâlet) : 6937.6940,6947,7034, 

7050,7421,7432 

Başkanlık Divanı (Riyaset Divanı) : 6937.6941 6955¬ 

6957,6961,6967.6968,6987-6989,6991.6993, 

6995,7008.7009,7011.7015 701 (.,7074,7099, 

7 4 1 8 . 7 4 2 0 . 7 4 2 1 . 7 4 2 9 - 7 4 3 1.7433.7541, 

7546.75497579 

Başkumandanlık : 6927 

Başvekâlet Teşkilâtı Hakkında Kanını : 7394 

Batı Avrupa : 7486,7497 

Batman : 7232,7260,7281 

Bayındırlık Bakanlığı : 7254,7255.7423,7432 

Bayındırlık Komisyonu : 7298.730273017307, 

7309,7311 

Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun : 7066 

Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun : 7316 

B.6.C. : 7499 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü : 7323,7344,7365, 

7369,7384,7389 

Bedi Enüstün (Çanakkale): 7440.7451.7455 

Bedri Nedim Göknil (İstanbul): 7456 

Behçet Kemal Çağlar (Erzincan): 6945 

Behzat Bilgin ( İ zmi r ) : 7414,7440,7456.7467 

Bekir Oynaganlı ( A f y o n ) : 7410 

Belçika : 6270,7319,7320.7331,737774027507 

Belediye Gelirleri Kanunu : 7305.7392,7413,7416 

Belediye İstimlâk Kanunu : 6951, 

Belediye Kanunu : 7240,7315 

Belgrad : 7467 

Berç Tiirker (Afyoııkarahisar) : 7007 

Berne : 7428 

Besim E esin (Kütahya): 7446 

Beylerbeyi Sa-ayı : 7421,7422742474277434 

BiJiiıll (Fransız Hariciye Veki l i ) : 7295 

Bilecik : 7248 

Bina Vergisi Kanunu : 7386 

Bingo] : 7248 

Birinci Cihan Savaşı : 7572,7573 

Birinci Pol (Yunan Kra l ı ) : 6946 

Birleşik Krallık : 7320 

Biıleşmiş Milletler Anayasası : 7147,7165,7293, 

7470,7501.7508 

Birleşmiş Milletler Andlaşması : 7272,7294 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı 

( U N E S C O ) : 7399, 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı : 7331, 

7398 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi : 7478 

Birleşmiş Milletler Milletlerarası Çocuklara Aci l 

Yardım Fonu : 7399 

Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Komitesi : 7269 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı : 7075,7159,7188,7216¬ 

7218.7242.7243.7245.7267,7293,7295,73 93, 

7405,7406.7472,7479.7481-7483,7495,7501. 

7517,7570 

Bitlis : 7248 

Boğazlar : 7495749975007502750375077509. 

7510 

Bolşevik: 75:4,7510,7511 

Bolu : 7265 

Bonn : 7220,74797535 

Bozcaada : 7320 

Bozhırt : 7381 

Brezilya Cumhurivet Hükümeti : 7328 
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Brüksel : 7 3 % 

Bulgar: 7220,7221,7229,7478.7479 

Bulgaristan : 7220.7221,7254,7478,7501,7507,7508, 

7521 

Bulgaristan Hükümeti : 7221,7478.7479 

Burdur: 7280,7287 

Burhanettin Onat (Antalya) : 7438.7450.7454 

Bursa : 7265 

Bütçe Komisyonu (Bütçe Encümeni) : 6957,6961, 

6975,6976,6981,6996.6998.7007,7298,7302, 

7304,7307,7309,7311.7531 

- C -

Cahid Zamangil (Trabzon): 7124.7441.7443.7489 

Celâdet Barbarosoğlu : 7409 

Celâl Bayar (Cumhurbaşkanı, Demokrat Parti Baş

kanı) : 6946,6947,7075,7103.7195,7204, 7221. 

7222,7245,7273,7405,7415 

Celâl Bayar Kabinesi: 6947 

Celâl Otman (Çankırı) : 7414.7452 7455 

Celâl Önen : 7410 

Celâl Sait Siren (Hatay) : 7440.7446.7448.7449,7454 

Celâl Türkgeldi (İstanbul): 7440 7466 

Celâl Yardımcı ( A ğ r ı ) : 7197.7410.7419,7454,7541, 

7.544,7545,7549-7551,7554 

Cemal Abdulnasır (Albay, Mısır Başbakan Yrd . ) : 

7556,7558,7560,7569,7578 

Cemal Gönenç (Erzincan): 7124.7125.7455 

Cemal Islak (Doktor ) : 7185 

Cemal Kıpçak (Zonguldak) : 7447.7458 

Cemal Köprülü (Edirne): 7439,7445.7455 

Cemal Reşit Eyüboğlu (Trabzon): 7123,7447 

Cemal Tunca (İzmir) : 7440,7451.7456 

Cemal Yorulmaz : 7411 

Cemil Kantemir: 7190 

Cemiyetler Kanunu : 7080.7348 

Cenevre : 7398 

Cenubî Amerika : 7220 

Cenubî Kore : 7483.7495,7509,7517 

Cevat Ülkü (Aydın) : 7077.7438.7452 

Cevdet Kerim İncedayı (Sinop) : 7011.7123,7407. 

7533 

Cevdet Öztürk (Mardin) : 7447 

Cevdet San (Gaziantep): 7439.7445.7456 

Cevdet Soydan (Ankara): 7450 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, ( e z a ve Hukuk 

Muhakemeleri Usulü Kanunu : 6949,6950, 

7060,7066,7223,7318 

Cezmi Türk (Seyhan) : 7015,7077.7190.7438,744i, 
7447,7540,7549 

Charies Lecheres (Orgeneral): 7243 

C.H.P. Meclis Grubu : 7433,7539 

Churchill : 7534,7536-7538 

Cihad Baban (İzmir) : 7435,7436,7438,7442,7443, 

7446,7451,7456,7553,7567 

C.S.Jha (Hindistan Büyükelçisi): 7466 

Cudi Özal : 7413 

Cumhurbaşkanı (Reisicumhur) : 6923.6925-6929, 

6946,6956,6973.6986.7074,7161,7187,7206, 

7221,7222,7245,7247 

Cumhurbaşkanlığı : 6946,6947,7015,7085,7196, 

7405,7425,7426,7433 

Cumhurbaşkanlığı Köşkü : 7423,7427,7428.7433 

Cumhuriyet: 6923,6924,6927,6932,6934,7106.7125, 

7141,7142,7160,7191.7192,7207,7215.7217. 

7258,7498 

Cumhuriyet Gazetesi : 7010 

Cumhuriyet Halk Partisi : 7122,7125,7137.7141, 

7153,7155,7485 

Cumhuriyet Halk Partisinin İktisaplarının İadesi 

Hakkında Kanun : 7380 

Cumhuriyet Hükümeti: 7207 

Cumhuriyetçi Millet Partisi : 7174,7184-7187 

Cumhuriyetçilik: 7142 

- Ç -

Çalışma Bakanlığı : 7214,7362 

Çalışma Encümeni : 6958,7299,7302,7304,7307, 

7309,7311 

Çanakkale : 7231.7265.7282 

Çankaya Köşkü : 7423,7425 

Çatalağzı Elektrik Santrali: 7211,7234,7255. 

Çavuş ve Uzman Çavuş Kanunu : 7393 

Çay Hakkında Kamın : 7325,7372 

Çekoslovakya : 7330.7352.7355.7376.7501.7521 

Çeşme : 7231, 

Çırağan Sarayı : 7393 

Çiftçi Mallanılın Korunması Hak. Kanun : 7339 

Çifteler : 7393 

- D -
Dağıstan Binerbay (Ankara): 7412 

Dahiü İstihlâk Vergisi Kanunu : 7394 

Dahili Nizamname (Nizamnamei Dahili, İçtüzük) : 

6 9 2 5 , 6 9 3 9 . 6 9 4 0 , 6 9 4 2 , 6 9 4 3 , 6 9 4 6 - 6 9 5 0 , 

6952,6954,6957,6970,6988,6994,6995.7000¬ 

7002,7009.7011.7074.7301,7484,7492,7524. 

7533,7534,7539,7540-7546,7549,7550,7552, 

7554-7556 
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Damga Resmi Kanunu : 7320 

Danıştay : 6928-6930,6963,6951,7405,7406,7409¬ 

7411.7413 

Danimarka : 7473 

Değirmendere : 7393 

Demirci : 7305 

Demirperde : 7495,7509,7513,7567 

Demirtepe : 7190 

Demokrasi : 7106,7107,7113,7145.7151,7155,7161, 

7164,7174,7186,7204.7205,7214.7215,7222,7240, 

7243,7479,7480,7490.7517.7534.7549.7576 

Demokrat Parti : 6947,7075,7076,7080.7081.7098. 

7101,7104.7106,7153,7490,7512.7530,7577, 

7578 

Demokratik : 7142.7146,7147,71567174,7191,7192, 

7214,7218.7240.7243,7246.7256.7291,7470, 

7479,7485,7489.7490.7528.7530,7534-7536 

7538,7545,7549 

Deniz İş Kanunu : 7401 

Denizcilik Bankası : 6998,7235 7264.7265,7290, 

7367 

Denizcilik Bankası Kanunu : 7235 

Denizli : 7266, 

Develi İlçesi : 7413 

Devlet Demiryolları İstimlâk Kanunu : 6950 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmesi Genel 

Müdürlüğü : 7324.7326.7341.7343,7345.7351, 

7357,7359,7360,7365,7377.7380 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 

Müdürlüğü : 7324,7329,7341,7342,7349 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü : 7324,7327, 

7337,7341,7345,7357,7362,7364.7365,7369, 

7382,7383,7389,7391,7401 

Devlet Kitapları Döner Sermayesi Hakkında Kanun : 

7326 

Devlet Limanları İşletmesi Genel Müdürlüğü : 7329 

Devlet Malzeme Ofisi Kurulması Hakkında Kanun : 

7403 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 

Dair Kanun : 6953 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü : 7380,7390 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü : 7322, 

7324,7344,7364,7383,7387.7390 

Devletçilik : 7108.7116,7142.7143.7147,5158, 

Devrimcilik: 7142,7145,7156 

Dışişleri Bakanı (Hariciye Vekili) : 7469,7471,7484, 

7 4 8 5 , 7 4 8 7 - 7 4 9 0 , 7 4 9 7 , 7 5 0 0 , 7 5 1 6 , 7 5 1 8 , 

7520,7522,7524.7528,7530,7531,7533,7534, 

7 5 3 6 . 7 5 3 7 , 7 5 4 2 , 7 5 4 5 - 7 5 4 7 . 7 5 5 2 , 7 5 5 6 . 

7558,7576 

Dışişleri Bakanlığı (Hariciye Vekâleti) : 7350, 

7351,7366,7401.7460.7462.7514,7515,7559, 

7560,7564,7576,7577 

Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu Hakkında Kanun : 6999 

Dışişleri Komisyonu : 6958,7299.7302.7304,7307, 

7309,7311,7531 

Dilekçe Komisyonu (Arzuhal Encümeni) : 6949, 

6952,6957.6963.6964,6996,6998,6999,7000, 

7001,7299,7302,7304,7307,7309.7311.7405. 

7408,7413,7414,7415,7579,7580. 

Divanı Âli (Yüce Divan) : 6928-6930,6944.6950, 

6984, 

Divanı Muhasebat : 6933.6934.6957,6962,6991, 

6999.7005,7073,7408,7409 

Divanı Muhasebat Kanunu : 6949,6953,7001, 

7006,733"? 

Diyarbakır: 7248,7266,7276,7281,7338 

Doğan Köy men (Giresun) : 7439 

Doğan Tanyer: 7359 

Doğankarrîeş "tayınları A.Ş . : 7427 

Doğu Akdeniz : 7217 

Doğu Anadolu : 7276,7518 

Doğu Avrupa : 7495 

Dolmabahçe Sarayı : 7421,7422.7425-7434 

Demiııik Cumhuriyeti: 7347 

Dumlupınar Denizaltı Gemisi : 7366 

Dünya Bankası: 7578 

Dünya Barolar Birliği : 7432 

Dünya Gençlik Birliği : 7421.7422 

Dünya Sağlık Teşkilatı: 7224 

— E — 
ECA : 7471 

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun : 7380 

Ede», Mister: 7473 

Edirne , 7248 

Eğirdir Gölü : 7234,7280 

E'senhovver (Reisicumhur): 6946,72% 

Ekonomi Komisyonu : 7010,7299,7302.7304, 

7307,7309.73011 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı : 7230.7231,7409 

Ekrem Alican ( K o c a e l i ) : 7078-7080,7457 

Ekrem Baysal (Eskişehir): 7077 

Ekrem Cenani (Gaziantep) : 7080,7439.7443, 

7453,7-156 

Ekrem Hayri Üstündağ (İzmir) : 7076.7195,7435, 

7456 

Ekrem Özdebir: 7316 
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Ekselans Mevlâna Ebııkelâm Azad (Hindistan Milli 

Eğitim Bakanı) ; 72-14 

Elazığ : 7234,7248,7255,7276,7280.7:81 

Elen Milleti : 7526 

Elvan Kaman (Kırşehir): 7077 

Emin Ahmet Kat : 7406 

Emin Develioğlu (Kayser i ) : 7467 

Emin Kalafat (Çanakkale): 7077.719$.7455 

Eminönü : 7395 

Emirber ve Seyis Erleri hakkındaki Kanun : 7006 

Emlâk Kredi Bankası : 7282.72S7.7395 

Emniyet Umum Müdürlüğü : 7388.7401 

Emperyalist: 7469,7480 

Emrullah Nutku (Erzurum): 7439,7453 

Endonezya : 7219,7482 

Enis Akaygen (Emk.Büyükelçi, istanbul): 7185 

Enver Adakan (İstanbul): 7440 

Enver Güreli (Balıkesir): 7198,7450.7455.7463 

Enver Karan (Erzurum): 7445.7451.7455 

Enver Kök (Yiik.Orm.Muh.. Sinop) : 7185 

Ereğli : 7211,7255,7281,7411 

Ertuğrul Akça (Avukat, ) : 7185 

Erzincan : 7209,7248,7280,7287 

Erzurum : 7209.7234,7248.7255.7276.7280,7281. 

7287 

Esat Budakoğlu (Balıkesir) : 7076-7078,7438,7540. 

7455 

Esat Kerimol (Zonguldak): 7077,7411 

Esenboğa Alanı : 7281 

Eskişehir: 7281,7329,7355 

Estonya : 7501 

Ethem Menderes (Aydın) : 7198.7455 

Ethem Menemencioğlu (Prof. Dr ) : 7190 

Ethem Vassaf Akan (Kocaeli) : 7440.7446,7457, 

7464.7466 

Eti Eserleri Müzesi : 7250 

Etibank : 7371 

Etnografya Müzesi : 7430 

Export-İmport Bank O f Washington : 7397 

Eyüp Şahin (Deniz l i ) : 7451 

- F -

Fahrettin Soydaner : 7413 

Fahri Belen (Korgeneral. Bolu) : 7195.7455 

Fahri Köşkeroğlu ( N i ğ d e ) : 7441.7452.7468 

Faik Ahmet Barutçu (Trabzon) : 7123-7125.7434, 

7485,7488,7490.7491,7524.7527,7529,7530, 

7532-7534,7536-7538.7555 

Faik Üstün (Kırklarel i) : 7446,7457 

FalihRıfkı Atay : 7510 

Faruk Işık : 7409 

Fatin Dalaman (Antalya) : 7454 

Federal Almanya Cumhuriyeti (Federal Eatı 

Almanya) : 7220.7243,7270,7294,7332 

Fehmi Açıksöz (Zonguldak): 7452 

Felemenk : 7507 

Feridun Ergin (Urfa) : 7436,7441.7444,7448, 

7449,7452,7458 

Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl ) : 7123,7439, 

7455,7533 

Ferit Alpiskender (Diyarbaktr): 7439,7451,7455 

Ferit Ecer ( N i ğ d e ) : 7441,7458 

Ferit Kılıçlar ( M u ş ) : 7014,7414 

Ferit Melen ( V a n ) : 7123,7458 

Ferit Tüzel (Samsun): 7441 

Fethi Çelikbaş (Burdur) : 7077,7197,7198,7443¬ 

7445,7454 

Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu (Manisa) : 7195.7197, 

7198 

Feyzi Boztepe (Ordu) : 7537,7538 

Fındıklı Kazası : 7379 

Field Mareşal Slim : 7474 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu : 7337 

Fikret Başaran (Deniz l i ) : 7411.7455 

Fikret Onuralp (Bilecik,. Ertuğrul): 8944,7011.7013 

Fikri Apaydın (Kayseri) : 7418-7420.7440,7457. 

7464-7466 

Finlandiya : 7319 

Firuz Kesim (Samsun): 7441,7458,7490 

Florya : 7423 

Florya Köşkü (Florya Deniz Köşkü) : 7426,7431 

France Presse : 7522,7523 

Fransa • 

7218,7243,7270,7271.7319.7320,7329,7330,73 

76,7395.7472,7474.7477.7480.7491,7499,7500 

,7507,7509,7519.7521,7528,7531,7532.7571 

Fransız : 7218,7295,7428,7473.7488.7502,757i 

Fuad Arna (Avukat) : 7185 

Fuad Hulusi Demircili (İstanbul) : 7003.7077.7440. 

7446,7454,7468 

Fuad Köprülü (Prof. Dr, İstanbul): 7075,7104.7195. 

7198,7456,7469,7471,7488-7491,7516.7521, 

7523,7530,7535.7536.7539.7556,7558.7560,7573 

Fuad Seyhun (Manisa) : 7453 

Fuad Sirmen ( R i z e ) : 6954 

Fuat Çethıkaya : 7412 

Füruzan Teki! (İstanbul) : 7418-7420.7437.7451. 

7453,7454,7465 
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- G -

Garzan : 7289 

Gayrimenkule Tecavüzün Defi Hak. Kanun : 7346 

Gazi Yiğitbaşı (Afyonkarahisar) : 7450 

Gaziantep : 7248,7280,7281.7415 

Gedikli Erbaş (Astsubay) Kamımı : 7240,7325 

Gediz : 7255.7280 

Gelir Vergisi: 7236.7237.7283,7305 

Gelir Vergisi Kanunu : 7334,7408 

Genç Osman : 7191 

Genelkurmay Başkanlığı : 6946,7164 

General Bradley : 7474 

General Lcchere : 7474 

Göçmen ve Mültecilere Türkije Yardım Birliği : 

7318 

Göksu : 7234,7255. 

Gölcilk: 7393 

Gördes Kasabası : 7305,7350, 

Gromyko (Sovyet Rusya Dışişleri Bakanvekili) : 

7469 

GUlhane Hattı Hümayunu : 7191 

Gümrük Resmi : 7253,7327,7336 

Gümrük Tarifesi Kamımı : 7340,7354.7367.7390 

Gümrük ve İnhisarlar Encümeni : 6958.6996.7007 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti : 7405 

Gümrük ve Tekel Komisyonu : 7299.7302,7304, 

7307,7309 

Güney Kore (Bkz. Cenubi Kore) : 

Gürpınar: 7393 

Güvenlik Konseyi : 7216,7221, 

— II — 
Hacim Muhittin Çarıklı (Balıkesir): 7002 

Hadi Hiisman (İstanbul): 7077,7411,7456,7468 

Hakimiyeti Mill iye (Bkz. Millî Hâkimiyet): 

Hâkimler Kamımı : 6949.7060,7066.7223,7357, 

7388.7416 

Hakkı Gedik (Kütahya): 7198.7446 7452,7457,7462 

Hakkı Kâmil Beşe : 7190 

Hakkı Tank Us : 7424,7434 

Halide Edip Adıvar (İzmir) : 7464.7466 

Halil Atalay (İçel) : 7418,7419,7467 

Halil Ayan (Bursa) : 7195 7462 

Halil Bey (Simav Belediye Reisi ı : 6936 

Halil İmre (Sivas) : 7441.7458 

Halil Nifli (Manisa) : 6945 

Halil özyöriik ( İ zmi r ) : 7198.7456 

Halil Sezai Erkut (Kırşehir): 7411 

Halis Tokdemir (Gümüşhane): 7064,7411 

Halis Turgut (S ivas) : 6944 

Haiit Zarbım (Gümüşhane): 7064.7410 

Halk Bankası : 7257,7286 

Halkçılık : 7142,7143 

Haluk Ökeıen (Tokat) : 7458 

Halûk Şaman (Bursa) : 7442.7443.7445,7453,7455, 

7467 

Hamdi Bozbağ (Giresun) : 7439,7445.7452.7456, 

7463-7465 

Hamdi Dayı ( M u ş ) : 7447,7467 

Hamdi Orhon (Trabzon): 7123-7125.7441,7447 

Hamdi Şarlan (Ordu) : 7441 

Hamdi Tanç : 7406 

Hamit Koray (Amasya) : 7438,7454 

Hâmit Şevket İNCE (Ankara) : 7492 

Han Bucher: 7316 

Hanedanı Osmaııî: 7351 

Hans Henning (Prof. D r . ) : 7316 

Hans Kroecker: 7316 

Harcırah Kanunu : 7062 

Harçlar Kanunu: 7342,7404 

Hasan Aydın : 7402 

Hasan Çeviksoy : 7408 

Hasan Hayri Sonat: 7316 

Hasan Osma (Edirne): 7407.7410 

Hasan Polatkan (Eskişehir): 7195,7198.7418.7455 

Hasan Remzi Kulu (Tuncel i ) : 7441,7447,7452 

Hasan Reşit Tankut (Hatay) : 7440,7446,7457 

Hasan Saka Kabinesi : 6941 

Hasan Saka (Trabzon): 6947.7011 

Hasankale : 7408 

Hasip Ahmet Aytuna (Toka t ) : 7014 

HaşimTatlıoğlu ( Y o z g a t ) : 7545,7547 

Haşimî Hanedanı: 7573 

Hatay : 7280 

Havsor Nahiyesi : 7393 

Haydar (İstanbul) : 6945 

Haydarpaşa : 7211 

Hayrettin Erkmen (Giresun) : 7436.7437.7442. 

7445,7456 

Hayvan Vergisi, Havanlar Vergisi Kanunu : 7120, 

7213,7236,7333 

Hâzin Türegün : 7409 

Hazine : 6950.7002,7120,7234,7236,7261-7263, 

7268,7284.7289.7328,7421,7423 

Hemşirelik Kanunu : 7389 

Herrmann Dr. : 7316 
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Hikmet Bayur: 7509,7516.7519 

Hikmet Fırat (Malatya) : 7411 

Hilafet: 7351 

Hilmi Özgören: 7412 

Hindistan : 7219,7403,7430.7466.7467.7482 

Hindistan Parlamentosu (Hint Parlamentosu) : 7430, 

7466 

Hitler Almanyası : 7503 

Hollanda : 7270 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü : 7322, 

7323,7327,7344,7346,7357.7363.7368,7390 

Hukuk Devlet i : 7142,7147.7155.7204.7223. 

Hulusi Fuat Tugay (Kahire Büyükelçisi): 7556,7558, 

7559,7562-7564,7567 

Hulusi Köymen (Bursa) : 7003.7078.7079,7195. 

7198,7418,7439.7445.7468 

Hüsamettin Tugaç (Kar s ) : 7446.7457 

Hüseyin Balık (Zonguldak): 7414,7537 

Hüseyin Bingiil (Tekirdağ): 7410 

Hüseyin Cahit Yalçın (Kars) : 70147410.7411.7413. 

7436,7437,7440,7505,7572.7574 

Hüseyin Fırat ( İ ç e l ) : 7079.7440 

Hüseyin Kâzım Suda : 7414 

Hüseyin Ortakçıoğlu (Çorum): 7006.7451 

Hüseyin Ülkü ( N i ğ d e ) : 7447,7457 

Hüsnü Yaman (İstanbul): 7076 

— I -

Ihlamur Köşkü : 7424,7425 

İsparta : 7234,7255,7280 

- t -
İbrahim Akçora : 7409 

İbrahim Duygun (S ivas ) : 7406.7447 

İbrahim Hakkı Konyal ı : 7425 

İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) : 7418-7420.7457, 

7463-7466 

İbrahim Morova : 7425.7426 

İbrahim Subaşı (Anta lya) : 7438.7454 

İcadiye Mahallesi: 7409 

İçişleri Bakanlığı (Dahiliye Vekâleti) : 7020,7023, 

7063,7240,7266,7291.7386,7392.7393. 

İçişleri Komisyonu (Dahiliye Encümeni) : 

6958,6997,7300,7302.7304,7307,7309,7311 

İdarei Örfiye : 6932 

İdarei Umumiyei Vilayet Kanunu : 7315 

ihsan Eryavuz(Cebelibereket, Bahriye eski Bakanı): 

6950,7012 

İhsan Gülez (Bolu) : 7419,7420,7451.7455 

İhsan Karasioğlu (Çanakkale): 7439 

İhsan Şerif özgen (Kütahya): 7418-7421,7468 

İhtiyarlık Sigortası Kanunu : 7325,7349,7402 

İkinci Dünya Savaşı (İkinci Cihan Savaşı) : 

7075,7215,7216,7218,7241,7269,7282,7284,72 

92,7495,7497,7499,7501-7503,7517,7521,7578 

İktisadi Devlet Teşekkülleri : 7025,7115,7262, 

7264,7292,7380 

İl İdaresi Kanunu : 7416 

iller Bankası : 7266,7291 

İmar ve Kalkınma Bankası : 7310 

İmroz : 7320 

İnebolu : 7211.7334.7281 

İngiliz, İngiliz Milleti : 7271,7459-7462,7473,7476. 

7478.7488,7502,7517,7563 

İngiltere (Büyük Britanya) : 6960.7011,7218,7271. 

7295,7395.7428,7459-7462,7472-7474,7476¬ 

7478,7480,7491,7497,7499,7500,7507,7509, 

7514,7517,7518,7521,7523,7528,7531,7536, 

7537,7571,7572,7575 

İngiltere Hükümeti : 7271,7284 

İngiltere İmparatorluğu : 7243 

İngiltere Parlamentosu : 7459,7461 

İnhisarlar Encümeni : 6958 

İran: 7219,7295,7338.7478,7514 

İran Şehinşahlık Hükümeti : 7338 

İıfan Akyüz : 6949,7001 

İrfan Ferit Alpaya (Mardin) : 7010 

İrlanda Cumhuriyeti : 7220 

irtica : 7174 

İskân Bankası : 7305 

İskân Kanunu : 7305,7368 

İskenderun : 7211,7231.7281,7288 

İskenderun Limanı : 7234 

İsmail Aşkın (Bilecik) : 7414 

İsmail Berkok (Kayser i ) : 7452 

İsmail Canbolat (İstanbul): 6944 

İsmail Hakkı Akyüz (Tekirdağ): 7079,7458 

İsmail Hakkı Çevik (Eskişehir): 6936 

ismail Işın (Samsun): 7412,7458 

İsmet İnönü (Başveki l ) : 6947,7123-7125 

İsmet Olgaç (Amasya ) : 7444,7450 

İspanya: 7243,7295,7403,7482 

israil Devleti, İsrail : 7220,7320,7475,7476.7570¬ 

7572,7574 

İsrail Elçiliği : 7401 

İstanbul : 6950,7063,7206,7211,7226.7231,7234, 

7239,7248,7255,7265,7267,7276.7281.7374.73 

95,7396,7421,7422,7426,7427,7430-7433,7495 
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İstanbul Belediyesi : 7393.7424.7425 

İstanbul Gazeiecileı Cemiyeti: 7434 

İstanbul Teknik Üniversitesi : 7322.7344.7361,7363, 

7368,7369.7387,7389,7400.7414.7427 

İstanbul Üniversitesi : 7322,7331.7344.7363.7369, 

7372,7389,7391,7404 

İstanbul Yardımsevenler Derneği 7424 

İstatistik Genel Müdürlüğü : 7019,7020 

istibdat: 7160 

İstihlâk Vergisi : 7340 

İstiklâl Harbi Malullerine Verilecek Para Mükâfatı 

Hak. Kanun : 7318 

istiklâl Mahkemeleri : 6943 

İstiklâl Savaşı (İstiklâl Harbi. Kurtuluş Savaşı) : 

7126,7141,7191,7349 

İsveç : 7319,7375,7396,7397 

İş Bankası: 7287 

İş Kanunu : 7010,7151.7214.7239.7265,7340, 

7391.7416 

İş ve İşçi Bulma Kurumu : 7266 

İşçi Sigortaları Kurumu : 7290 

İşletmeler Bakanlığı : 7230,7232 

İtalya : 7219.7243,7270.7316.7348.7377,7481.7521 

İtalyan : 7507 

İzmir : 7211,7226,7248,7250,7265.7270,7275,7276, 

7281,7287,7392 

İzmir Belediyesi : 7392 

-.1 -
Jandarma Efradı Kanunu : 7396 

Jandarma Kanunu : 7372,7400 

Japon : 7483 

Japonya : 6941,7366,7482 

- K -

Kahire : 7556.7557.7562.7568.7569.7572-7574, 

7576-7578 

Kahire Operası : 7558,7559 

Kahve ve Çay İnhisarı Kanunu : ^412 

Kale Nahiyesi : 7405 

Kaltabanoğlu Ahmet Yılmaz : 7383 

Kambiyo Borsaları Kanunu : 7237 

Kâmil Gündeş (Kayseri) : 7418,7419.7452 

Kâmil Kayam : 7410 

Kâmil Kozak ( B o l u ) : 7410,7451 

Kanada : 7292 

Karabük : 7231 

Karabük Demir Çelik Fabrikaları 7285 

Karadeniz : 7227,7265,7503 

Karafatma : 7388 

Karayolları Genel Müdürlüğü : 7322,7323.7343, 

7345,7364.7387,7390,7402 

Karayolları Trafik Kanunu : 7367 

Kars : 7281 

Kasım Gülek: 7436 

Kasım Küfrevi ( A ğ r ı ) : 7078.7079,7444,7454,7463. 

7465,7468 

Kastamonu : 6938 

Kayacık Mahallesi : 7415 

Kayaköy Hidroelektrik Santrali : 7255 

Kayseri : 7287 

Kâzım Arar (Çankırı): 7190,7439,7445 

Kâzım Karabekir ( T B M M Başkanı): 7009 

Kâzım Taşkent (Manisa) : 6945,7457 

Kemal Özçoban ( A f y o n ) : 7015.7406,7438 

Kemal Türkoğlu (Mard in) : 7447,7453,7454.7468 

Kemal Usman : 7316 

Kemal Uygur: 7415 

Kemal Zeytinoğlu (Eskişehir) : 6937,6938,7014, 

7195,7198,7439 

Kenan Akmanlar (Çanakkale): 7439,7445,7545 

Kenan Yılmaz (Bursa): 7077,7198 

Keşmir: 7482 

Kırklareli : 7265 

Kızıl Çarlık : 7516 

Kızıl Çin : 7495 

Kızıl Kore (Bkz. Kuzey Kore) : 

Kızılay, Kızılay Cemiyeti : 7224,7230,7433 

Kızılırmak : 7280 

Kilis : 7248 

Kocael i : 7265 

Kocamutluk M e v k i i : 7350 

Kominform : 7501,7511 

Komünist Çin : 7517 

Komünistler, Komünist: 7155.7189,7483.7501,7511, 

7514,7515,7517,7519 

Komünizm: 7510-7512,7563 

Konya : 7234,7250,7255,7257.7280,7281,7287 

Konya Ovası : 7346 

Kore : 7293.7405,7416,7472.7509,7511,7515.7517 

Kore Muharebeleri (Kore Savaşı, Kore Harbi): 7267, 

7292,7495 

Kovada: 7255 

Köy Enstitüleri Kanunu : 7347 

Köy Kanunu : 7240,7315.7356,7376.7386 
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Kral Faruk : 7565.7566.7570.7572 

Kremlin : 7503.7504 

Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı : 7293,7361, 

7368,7400.7469 

Kuzey Atlantik Bloku : 7267 

Kuzey Kore : 7509,7517.7495 

Kütahya : 6936.6937,7257.7287.7288.7290 

— L — 

Lafonten : 7507 

Lâik Cumhuriyet : 7186,7225 

Lâik. Lâiklik : 7125.7142.7144.7146.7186,7189, 

7192 

Laniel (Fransız Başvekil) : 7295 

Latif Aküzüm (Kars) : 7451 

Lavriçev (Büyükelçi): 7497 

Le Monde Gazetesi : 7534.7535 

Lehistan : 7507 

Leman Kaskatı: 7383 

Letonya : 7501 

liberallik, liberalizm : 7154,7158 

Libya : 7271,7482 

Life Dergisi : 7433 

Litvanya : 7501 

Lizbon : 7474,7480,7528,7532,7538 

Lizbon Konferansı : 7534 

Londra : 6946.7271,7295.7459-7462.7473,7527. 

7533,7547,7552 

Londra Radyosu : 7498 

Look Dergisi : 7433 

Lordlar Kamarası : 7459-7462 

Lozan : 7529,7531 

Lozan Ahitnamesi : 7487 

Lübnan : 7319,7573 

Lüksemburg : 7270,7317.7319,7377.7402 

Lütfi Bomovalı (Tüccar, Fabrikatör) : 7185 

Lütfi Can (Binbaşı): 7405 

Lütfi Sayman (Malatya) : 7458 

Lütfi Ülkümen ( A y d ı n ) : 7077,7438.7452 

- M -

M . Remzi Bucak (Diyarbakır) : 7439.7445,7455 

Macar: 7328 

Macaristan: 7501 

Maden Kanunu : 7392 

Mahmudiye : 7393 

Mahmud-u A d l î : 7i91 

Mahmut Erbil (Kırklareli) : 7410 

Mahmul Esat Bozkuıt (Adalet Bakanı): 7010 

Mahmut Goloğlu (Trabzon): 7078-7080,7452.7458 

Mahmut Güçbilmez ( B o l u ) : 7451.7468 

Mahmut Kibaroğlu (Seyhan) : 7414 

Mahmut Muhtar Katırcıoğlu (Bahriye eski Bakanı) : 

6950,7011 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hakkında 

Kanun • 7316.7378 

Malatya : 7281,7287 

Maliye Sakanı : 6953,6976 

Maliye Bakanlığı : 6953,7007,7068,7331,7396, 

7427.7428,7433 

Maliye Komisyonu, Maliye Encümeni : 6958,7300, 

7302,7304,7307,7309,7311 

Maltepe : 7211 

Manisa : 7265,7408 

Maraş : 7280 

Mardin : 7255 

Mareşal Sir William Slim : 7243 

Marmara : 7231 

Marshal Kredisi: 7229 

Marshal! Plânı (Avrupa Kalkınma Programı) : 7210, 

7211,7218,7232,7238,7325,7400 

Matbaalar Kanunu : 7316 

Matbuat Kanunu : 7061 

Mazhar Germen : 7003 

Mazhar Özsoy (Maraş) : 7468 

Mazhar Şener (Giresun): 7078,7079,7440,7445.7456 

Mecdet Aikin (Kütahya): 7457 

Mecit Bumin (Çoruh) : 7439,7445 

Meclis Hesaplannı İnceleme Encümeni : 6957.6964. 

7002,7068.7074,7301.7302.7304,7307.7309.7311 

Meclis Kütüphanesi Encümeni : 6957,6992.7301. 

7302,7304.7307,7309,7311 

Meclis Riyaseti : 6953,6858-6960,6962,6965,6966. 

6968.6990,7006 

Meclisi Mebusan : 6950,6994,7424,7430,7434 

Mehmet Aldemir (İzmir) : 7419.7420.7440,7451, 

7463-7466 

Mehmet Ali Derman (Doktor) : 7185 

Mehmet Al i Hanedanı : 7565 

Mehmet Kâmil Boran (Mardin) : 7015,7123,7124, 

7447 

Mehmet Kâmil Süsim : 6949,7001 

Mehmet Karaerkek : 7402 

Mehmet Kartal (Malatya) : 7123-7125,7407 

Mehmet Morgil ( R i z e ) : 7468 

Mehmet Nedim Oğut : 7410 

Mehmet Özbey (Burdur): 7439.7445,7451.7453 
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Mehmet Özdemir (Kayser i ) : 7446 

Mthmet Sadık Eti (Malatya): 71247125.7411,7440, 

7446 

Mehmet Şevki Yazman (Elazığ) : 7079,7419,7439, 

7445,7448-7450,7455,7462 

Mehmet Tevfik Koral (Trabzon): 7123 

Mehmet Yakup Sınaç : 7391 

Memdııh Içöz : 7413 

Memurin Kanunu, ; 6953,6988.7072.7073,7240, 

7386,7412,7415, 

Menderes Hükümeti : 7512 

Menemen Vakası : 6943 

Menkul Kıymetler Kanunu : 7237 

Mennan Yiği ter : 7413 

Mersin Limanı : 7234.7281 

Merzifon : 7281 

Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Hak. Kanun : 7319 

Meşrutiyet Caddesi : 7103 

Mezkûre Kaskatı: 7383 

Mısır : 7519,7556-7559.7562-7565.7567-7571,7576¬ 

7578 

Mısır Büyükelçiliği: 7560 

Mısır Hükümeti : 7326,7475.7476.7556-7559,7562. 

7563.7565-7567.7569-7572.7574-7576.7578 

Mısır Milleti : 7563 

Millet Partisi : 7152,7153.7154.7173.7433,7485, 

7490,7537 

Milletlerarası Adalet Divanı : 7397 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı : 7370.7396 

Milletlerarası Çocuk Yardım Fonu : 7224 

Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Hakkında 

Kanun : 7324 

Milletlerarası İmar ve Kalkınırı.ı Bankası : 7211, 

7213,7238,7280,7316,7318.7331 

Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı : 7370 

Milletvekilleri Seçimi Kanunu : 6937-6939,6946, 

7016.7063-7066,7388.7416 

Mil l î Eğitim Bakanı : 7206,7207 

Mill î Eğitim Bakanlığı (Maarif Vekâleti) : 7206. 

7226,7330,7388,7394,7402.7423. 

Mill î Eğitim Komisyonu : 7300.7302.7304,7307. 

7309,7311 

Millî Hâkimiyet : 6927,7108,7175.7186.7187,7222 

Millî İrade (Ulusal İrade) : 7075.7107,7108,7111, 

7154,7160,7245 

Mil l î Korunma Kanunu : 7320.7327.7337,7349. 

7367-7369,7408 

Millî Misak : 7486 

Millî Mücadele : 7081 

Millî Müdafaa Encümeni ( Millî Savunma Komis

yonu) : 6958,7300.7302,7304,7307,7309.7311 

Millî Müdafaa İhtiyaçları İçin Yapılacak İstimlâkler 

Hakkında Kanun : 6951 

Millî Saraylar: 7013.7409,7413.7421-7430,7433 

Millî Savunma Bakanı: 7010 

Millî Savunma Bakanlığı : 6937,7268.7333,7355, 

7421,7422,7427,7434 

Millî Türk Talebe Birliği : 7423 

Milliyetçilik: 7142,7154,7189 

Mimar Sinan Mahallesi, Yeşillepe Caddesi : 7408 

Mithat Benker (İstanbul): 7078.7440,7456 

Mithat San (Bursa): 7452 

Molotof (Rusya Dışişleri Bakanı): 7503 

Montreus Sözleşmesi (Montreux Muahedenamesi) : 

6941,7503 

Moskof: 7506 

Moskova : 7504,7511.7562,7563,7568 

Moskova Hükümeti : 7470,7471,7474.7495.7496, 

7498,7499,7502,7503,7507,7508,7518 

Mösyö Emaniel Lamotte : 7428 

Muamele Vergisi Kanunu : 7213,7137.7263,7315, 

7378,7393 

Muammer Alakant (Zonguldak): 7197.7458 

Muammer Obuz ( K o n y a ) : 7440,7457 

Muhasebei Umumiye Kanunu : 6953.6999,7002. 

7324,7385 

MuhitTümerkan (S inop) : 7441.7447.7452 

Muhittin Birgen (Mardin) : 6945 

Muhittin Erener ( İ z m i r ) : 7077,7456 

Muhittin Gürün : 7409 

Muhittin Özkefeli (Samsun): 7221,7412 

Muhlis Bayramoğlu (Ankara) : 7077,7078.7450 

Muhlis Ete (Ankara) : 7195,7198,7437 

Muhlis Tümay (Manisa) : 7419,7453,7457 

Murat Al i Ülgen ( K o n y a ) : 7446 

Murgul Bakır İşletmesi : 7288 

Mustafa Bacak: 6936,6937 

Mustafa Reşit Tarakçıoğlu (Trabzon): 7410,7441 

Mustafa Şeref Özkan (Ekonomi Bakanı): 7010 

Mustafa Zeren (Erzurum): 7418.7451 

Musul : 6941 

Muş : 7248,7281 

Muvazenei Umumiye Kanunu : 6933 

Muzaffer Al i Mühto (Kastamonu): 7407,7440,7446 

Muzaffer Göker (Moskova Büyükelçisi): 7469 
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Muzaffer Kurbanoğhı (Manisa) : 74!8.7420,7446, 

7452,7457,7463,7464,7466 

Muzaffer Önal (Tokat) : 7418,7458 

Müçteba Iştın (Balıkesir): 7077 

Müfit Erkuyumcu (Balıkesir): 7467 

Mükerrem Sarol (İstanbul) : 7440 7446,7464,7465, 

7551,7554 

Mümtaz Faik Fenik (Ankara) : 7412.7438,7444, 

7454.7463,7465,7521 

Mümtaz Kavalcıoğlu (Kocaeli) : 7440,7446,7457, 

7464-7466 

Mümtaz Tarhan : 7409 

Münakalât Encümeni : 6958, 

Münakalât Vekâleti : 6998,7005 

Münih : 7453 

Müslüman Kardeşler Teşkilâtı : 7562 

— N -

Naci Altıığ (Trabzon): 7125 

Naci Berkman (Samsun): 7458 

Nadir Nadi (Muğla ) : 7435-7438.7441,7447, 

7464,7498,7513,7570 

Nafiz Körez (Manisa) : 7452,7457 

Nail Geveci (Aydın. Maliye Nazın) : 6950,7077, 

7410,7467, 

•Namık Gedik (Ayd ın ) : 7445 

Napolyon : 7571 

Narh Çiftliği : 7239 

Naşit Fırat (Ordu) : 7124,7125.7414.7441 

Natık Poyrazoğlu ( M u ğ l a ) : 7077 

N A T O : 7522,7531,7532,7570 

Nâzım Ağacıkoğlu (S ivas) : 7452 

Nâzım Önen (Diyarbakır): 7406 

Nazi Almanyası: 7497 

Nazifi Şerif Nabel (Antalya) : 7438 

Naziler: 7155, 

Nazlı Tlabar (İstanbul) : 7412.7418.7442.7443, 

7456,7462-7465 

Necdet Açana! ( U r f a ) : 7441,7447.7452.7458 

Necdet İncekara ( İ zmi r ) : 7451,746-7466 

Necip Bilge ( N i ğ d e ) : 7441.7442.7453.7454 

Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) : 7008 

Necmi Şar (Tabip A l b a y ) : 7409 

Nedim Ökmen (Maraş) : 7198,7457 

Nene Kırkgöz : 7361 

Nihat Erim : 7502,7565,7577.7578 

Nihat İyriboz (Çanakkale): 7195 7468 

Nihat Reşat Belger (İstanbul) : 7195,7437,7456, 

7464,7465 

7618 

Nü Vadisi: 7566,7573 

Niyazi Ünal A k ı l ı ( Y o z g a t ) : 7406,7458,7467 

Norveç : 7317,7473,7496,7499.7503,7504 

Norveç Hükümeti : 7503 

Noter Kanunu : 7348 

Nuh Naci (Kayser i ) : 6945 

Nurettin Paşa : 6939 

Nuri Özsan ( M u ğ l a ) : 7195,7198,7441,7447,7458, 

Nuri Sertoğlıı (S inop) : 7124.7125,7458 

Nusret Kirişçioğlu (Çanakkale): 7077.7467 

Nusrettin Barut (Bitlis) : 7077 

- O -
Omar Bradley (General) : 7243 

ONU: 7512 

Ordu Dahili Hizmet Kanunu : 7378 

Orman Genel Müdürlüğü : 7322,7323,7343,7344, 

7 3 4 6 , 7 3 6 0 - 7 3 6 2 , 7 3 6 5 , 7 3 7 0 , 7 3 8 3 . 7 3 8 9 , 

7390,7404 

Orman Kanunu : 6951.7208,7253 

Orta Şark (Ortadoğu) : 7217,7219,7243,7271,7295, 

7421,7474-7477,7486-7488,7491,7514-7516, 

7518,7519,7523,7553,7563.7565,7572-7574 

Ortadoğu Paktı : 7270,7273 

Osman Bölükbaşı (Kırşehir) : 7152,7173,7185.7454. 

7484,7536,7538-7540,7542,7554,7556 

Osman Kapani ( İzmir ) : 7079.7435-7437,7438, 

7442,7443.7446,7456 

Osman Kavrakoğlu ( R i z e ) : 7078-7080,7458 

Osman Nuri Koni (İstanbul): 7009 

Osman Şevki Çiçekdağ (Ankara) : 7197 

Osmaniye : 7280 

Osmanlı : 7573 

Ottowa : 7242,7270,7473,7489 

- Ö -
Öğle Dinlenmesi Kanunu : 7391 

Ömer Mart (Çanakkale) : 7419,7420,7439.7445, 

7455,7463,7465 

Ömer Rıza Doğrul (Konya) : 7440 

Örfî İdare Kanunu : 6943,6952 

Özel İdareler Kanunu : 7240 

- P -
Pakistan : 7219.7398,7482 

Pakistan Milleti : 7244 

Papagos (Mareşal Yunanistan Başvekili) : 7295 

Paris : 7295,7472,74723,7480.7500,7512.7517, 

7527,7533,7552 

Paris Dostluk Andlaşması : 7502 



Parlamentolararası Turizm Birliği (Pariamentolar-

arası Turizm Birliği Türk Grubu) : 7423,7453 

Pasaport Kanunu : 7317,7415 

Pazaryeri: 7381 

Pertev Arat ( i z m i r ) : 7077,7451.7468 

Petrol Kanunu : 7394 

Polonya : 7501,7521 

Posta. Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü : 

7322,7324,7327,7345,7346.7356.7361.7365,73 

69,7383,7407 

— K — 
Rahmi Uçkun : 7409 

Raif Aybar (Bursa): 7078,7079,7418 

Raman : 7289 

Rasim Esmerer : 7405 

Rasim Pasinler: 7415 

Rauf Orbay (İstanbul): 6944 

Recep Peker (Başbakan): 6947.6954. 

Recep Peker Hükümeti: 7011 

Recep Zühtü Soyak (Zonguldak) : 6940 

Refah Vapuru : 7331 

Refet Aksoy (Ordu) : 7002,7458.7468, 

Refet Bele (İstanbul): 6945 

Refet Tavaslıoğlu (Denizli) : 7455 

Refet Ülgen ( U r f a ) : 7013 

Refik Koraltan ( T B M M Başkanı. İçel) : 6946,7075, 

7104,7418-7420.7437,7446,7454.7459-7463. 

7464.7467 

Refik Şevket İnce (Manisa): 7078.7195.7197.7457 

Remzi Birand ( K o n y a ) : 7077.7440 7446,7464.7466 

Remzi Koçak (Kütahya): 7407 

Remzi Oğuz A R I K (Seyhan): 7190.7444,7450.7452 

Resmi Gazete : 6946,6951,6960.6962,6971,6977, 

6978,6987,6988,7004.7008.7016.7017.7064 

Reşad Güçlü (Seyhan): 7540,7452 

Reşat Aydınlı (Deniz l i ) : 7014 

Reşat Şemsettin Sirer (Sivas) : 7124 

Reşit Sümer: 7406 

Reuter Ajansı : 7522 

Rıfat Alabay ( K o n y a ) : 7440,7441x7453.7457 

Rıfkı Salim Burçak (Erzurum) : 7198.7439,7445, 

7454 

Rıhtım Resmi: 7327 

Rıza Erten (Mardin) : 7436,7437.7441.7458 

Rıza Göksu : 7405 

Rıza Topçuoğlu (Erzurum): 7445.7451 

Rifat Ayaydın : 7408 

Rifat Öçten (S ivas ) : 7076,7078,7407 

Rifat Özdeş (Kırşehir) : 7440,7457,7462-7466 

Rifat Sivişoğlu (Zonguldak): 7002.7410 

Rifat Topal: 7374 

Riyaset Makamı: 6970,6991 

Rize Vilayeti: 7379 

Roma : 7399,7474,7527,7533 

Romanya : 7501,7508,7521 

Ruslar, Rus : 7496,7499.7502-7506,7508.7510,7511. 

7514,7519,7520 

Rüknettin Nasuhioğlu (Edirne): 7195,7197,7455 

Rüştü Paşa (Erzurum): 6944 

— S — 
Saadet Kaçar (Avukat) : 7185 

Sabri Erduman (Erzurum): 7445.7451 

Sadabad Paktı: 7219 

Sadettin Karacabey (Bursa): 7076,7445 

Sadık Aldoğan (Emk. General, Afyon) : 7014.7015. 

7185 

Sadık Giz ( İ zmi r ) : 7407,7414.7444.7446.7448.7449. 

7456,7462 

Sadri Maksudi Arsal (Ankara) : 7435,7436,7438, 

7444,7448,7454,7557 

Saffet Arıkan (Erzincan, Milli Savunma eski Bakam) 

: 7011 

Saffet Baştimar OTrabzon): 7458 

Saffet Gürol (Konya ) : 7440,7446.7457,7464, 

7466,7529,7534 

Saffet Kâhyaoğlu (Diyarbakır Tekel Başmüdürü) : 

7414 

Sağlık Bakanı : 7206 

Sağlık Bakanlığı (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan

lığı) : 7205,7224,7247,7342,7362,7380,7389 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu : 7300,7302, 

7304,7307,7309,7311 

Said Başak (Erzurum) : 7439,7445,7455 

Saim Önhon ( K o c a e l i ) : 7440.7457 

Saip Özer (Çorum): 7080,7439.7451 

Sait Bilgiç (İsparta): 7419 

Sait Kantarel : 7560 

Salâhaddin Adil (Ankara) : 7438 

Salâhattin Benli (Ankara) : 7450 

Salamon Adato (İstanbul) : 7438,7442,7443.7446, 

7452,7463,7465 

Salıpazarı: 7234, 

Salih Fuad Keçeci (İstanbul): 7467 

Salih Torfilli (Afyonkarahisar): 7454 
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Salim Serçe (Seyhan): 7447 

Samet Ağaoğlu (Manisa) : 71957197.7198,7457, 

7469.7484,7497,7539 

Samih İnal (Gaziantep): 7467 

Samsun : 7211,72317248,7266,7281.7290 

Samsun Limanı : 7234, 

San Francisco : 7501 

Sani Yaver (İstanbul): 7451 

Sankışla : 7392 

Sarıyar Barajı: 7234.7255, 

Sanyar Hidroelektrik Santrali : 7211.7279.7280 

Sautral Avrupa Film Şirketi : 7431 

Sayıştay Başkanlığı : 6954 

Sayıştay (Bkz. Divanı Muhasebat): 

Sayıştay Komisyonu : 7012,7300.7302.7304,7307, 

7309,7311 

Schumann : 7473 

Sebati Ataman (Zonguldak): 6938.7405 

Seçim Kanunu : 6936,6945,7069 7108,7131 

Sedat Baran (Çorum): 7418-7420.7455 

Sedat Barı (Seyhan): 7076,74507452.7458,7464 

Sedat Simavi: 7573 

Sedat Zeki Örs (Sivas) : 7441.7447 745S 

Selanik: 7432 

Selim Herkmen (Bursa): 74397445.7451 

Sel iml l l . : 7191 

Selim Ragıp Emeç (Bursa): 7438.74397454,7553 

Senihi Yürüten (İstanbul) : 7411 7451 

Serbest Bölge Kanunu : 7381 

ServerSomuncuoğlu(Sinop): 7123 7125.7414,7450, 

7462-7464,7466 

Seyfî Kurtbek (Ankara) : 719571987438,7454,7465 

Seyfı Oran (İstanbul): 7077 

Seyhan : 72667290 

Seyhan Barajı : 7255,7279728073087354 

Seyit ( İ zmi r ) : 6942 

Sıçankale Köyü : 7408 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeni : 6958 

Sırrı Atalay (Ka r s ) : 7124 

Sırrı Bellioğlu : 7327 

Sıtkı Atanç (Tokat ) : 7005.7447 

Sıtkı Pekkip (Kırklareli) : 7412.7414.7440.7446, 

7451,7457 

Sıtkı Yırcalı (Balıkesir): 7198.74187419,7438,7455 

Sıtma Mücadele Teşkilatı : 7248 

Siird : 7280 

Simav : 7255 

Simonds (Lordlar Kamarası Başkanı;: 7460 

Sinan Tekelioğlu (Seyhan): 7447,7491,7497 

Sinop : 7231 

Sivas Kongresi : 7071,7333 

Sofya Hükümeti: 7478 

Sovyet Rusya (Sovyetler Birliği, Rusya.Sovyet 

Cumhuriyeti): 7504,7506-7513,7515-7521 

Sovyetler Birliği Hükümeti : 7500,7503,7514 

Spiro Gioccolodelli : 7316 

S.SUruri Nasuhoğlu (Kütahya): 7452 

Stalin : 7506,7508,7512,7514 

Strazburg : 7448 

Suad Hayri Ürgüplü (Gümrük ve Tekel eski Bakanı): 

6950,7011 -7013,7435,7436.7442 

Suat Başol (Zonguldak): 7543,7549 

Sudi Mıhcıoğlu (Manisa) : 7078.7080,74417457, 

7464,7466 

Suphi Batur (Sinop) : 7185,7533 

Suriye : 7477 

Suudi Arabistan : 7573 

Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu (Trabzon): 7458 

Süleyman Kerman (Afyonkarahisar): 7450 

Süleyman Kuranel (Gaziantep): 7439.7452 

Süleyman SUrıtri Nasuhoğlu (Kütahya): 7468 

Sümerbank : 7287 

SUmerbank Hereke Fabrikası : 7426 

Süreyya Endik (Çanakkale): 7190,7411,7439.7445 

Süreyya İlmen : 7239 

Süreyya Paşa (İstanbul): 6945 

Süveyş Kanalı : 7476,7571 

- ş -
Şale Köşkü : 7421,7428.7430,7432,7433, 

Şapka Kanunu : 7003 

Şefik Bakay (Kırklarel i) : 7452,7457 

Şefik Türkdoğan (Si i rd) : 7452 

Şehir ve Kasabalarda Mahalle ve İhtiyar Heyetleri 

Teşkiline Dair Olan Kanun : 7315 

Şemi Ergin (Manisa) : 7452,7457, 

Şemsettin Günaltay (Erzincan): 7123,7195,7439 

Şevket Bilgin : 7569 

Şevket Mocan (Tekirdağ): 7006,7406.7512 

Şevki GUrses (Çorum) : 7451 

Şeyh Sait Ayaklanması : 6943 

Şişli: 7248 

Şurayı Devlet (Bkz. Danıştay): 

Şükrü ( İ z m i t ) : 6944 

Şükrü Kerimzade (Kastomonu): 7446.7448,74.57 

•Şükrü Nayman : 7413 
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- T — 

Tahsin Coşkan (Kastamonu): 7406 

Tahsin Çelebican (Tümgeneral) : 7414 

Tahsin Demi ray : 7190 

Tahsin İnanç (Giresun) : 743").7444.7445.7448, 

7449,7456,7463-7465. 

Tahsin (Maraş) : 6944 

Talât Oran (Bi lec ik ) : 7438.7455 

Talât Vasfı Öz (Ankara): 7450 

Tanzimat : 7425 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü : 7337,7347, 

7387 

Tapulama Kanunu : 7367,7395,7401. 

Tarık Gürerk ( İ z m i r ) : 7456 

Tarık Kozbek ( K o n y a ) : 7467 

Tarım Bakanı : 7010 

Tarım Bakanlığı : 7208,7239 7250.7390 

Tarım Komisyonu : 7301.7303.7304.7307,7307,7311 

Tarih Hazinesi Mecmuası : 7425 

Tass Ajansı: 7500,7506 

Taşova : 7356 

Tavas Kazası : 7405 

T B M M Başkanı : 6943,6956,6986,6995.7068,7429 

T.C. Merkez Bankası : 7213.7237.7238.7262,7284 

T.C. Merkez Bankası Kanunu : 7284.7285 

Tedrisatı İptidaiye Kanunu : 7351 

Tekel Bakanlığı : 7211 

Tekel Genel Müdürlüğü : 7356,7359.7364.7365,7390 

Tekirdağ : 7250,7265 

Teolagos Dorgos : 7316 

Termal Otel : 7433 

Tevfik İleri (Samasun, Ulaştırma Bakanı) : 7195, 

7198,7420,7458 

Tevfik Şenocak : 7405 

Tezer Taşkıran (Ka r s ) : 7438,7440,7446,7451,7467 

Ticaret Bakanlığı : 7011 

Ticaret Encümeni : 6958.7301.7303.7304,7307, 

7309,7311 

Ticaret Kanunu : 7223 

Times İron Works : 6950,7011 

Topkapı Sarayı : 7276,7432 

Toprak Kanunu : 6951 

Tortum Şelalesi : 7234,7255 

Trabzon : 7211,7231,7234,7248,7281 

Trakya : 7490 

Truman Doktrini : 7218,7500 

Tunceli : 7248 

Tunceli Vilâyetinin İdaresi Hakkında Kanun : 6943 

Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu : 7367 

Tutanakları İnceleme Komisyonu : 6938 

Tuz Kanunu : 7342 

Türk Maarif Cemiyeti : 7014 

Türk Bayrağı : 7029,7121 

Türk Ceza Kanunu : 6951,6952,7005,7042,7059 

7066,7291,7315,7337,7371,7371,7394 

Türk Devrimi : 7075 

Türk Dil Kurumu : 7422 

Türk Dili : 7113 

Türk Hava Kurumu : 7431 

Türk -İngiliz Parlamento Dostluk Grubu : 7464 

Türk Lirası : 7292,7481 

Türk Medeni Kanunu : 7395 

Türk Milleti : 6927.7081,7107,7141,7166.7174, 

7190,7191.7194,7204,7207,7218,7221,7246, 

7247,7254,7273,7276,7296,7505,7506,7515. 

7562,7567.7574,7575 

Türk Ordusu : 7216,7250,7514,7563 

Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu : 7237, 

7364,7386 

Türk Tabipler Birliği Kanunu : 7359 

Türk, Türkler : 6924,6930-6932-6934,6936,6952, 

6963,7000, 

Türk, Türkler : 6924,6930-6934,6936,6952,6963. 

7000,7081,7107,7121,7142,7143.7152,7155. 

7167,7175,7190,7191,7193,7194,7207,7214, 

7215,7218,7223,7226,7235,7241.7271,7293, 

7328,7360,7403,7428,7436,7459-7462.7467, 

7468,7470,7479,7500,7502,7504-7506,7508. 

7510,7511,7515,7516,7520,7524,7527,7529. 

7562,7563,7565,7566,7572-7576 

Türk-Amerikan Parlamento Dostluk Grubu : 7463. 

7464 

Türkçe : 6923,69247024 

Türk-Fransız Parlamento Dostluk Grubu : 7454.7459 

Türk-İngiliz Parlamento Dostluk Grubu : 7464-7466 

Türkiye : 7504-7510,7512,7515-7520,7525,7526, 

7535,7556,7558,7559,7562,7563,7565,7566, 

7568-7572,7575-7578 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü : 7412 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Meclisi A l i . Yüce 

Meclis, Kamutay) : 6923-6930,6932-6934. 

6 9 3 6 - 6 9 4 2 , 6 9 4 4 - 6 9 5 0 , 6 9 5 2 - 6 9 5 5 , 6 9 5 7 , 

6 9 6 0 , 6 9 6 2 - 6 9 6 5 . 6 9 6 7 - 6 9 6 9 , 6 9 7 1 , 6 9 7 3 . 

6975,6976,6978.6980-6989,6992,6993.6996¬ 

6 9 9 8 , 7 0 0 0 - 7 0 0 3 , 7 0 0 5 , 7 0 0 7 - 7 0 1 5 , 7 0 1 7 , 

7026,7031,7050,7066,7067,7071,7073,7075, 
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7076,7099,7100.7131,7132 7135.7136,7141, 

7145,7152,7153,7178.7186.7187.7196,7199, 

7204,7207-7209,7211.7212.7214.7216.7222¬ 

7226,7228-7233,7236,7237.7239-7241,7245¬ 

7247,7251,7254,7255,7258.7260,7263,7264, 

7267-7269,7273,7275,7276,7278.7281,7289¬ 

7292,7297,7298,7333,7340.7348,7360,7371, 

7380,7382,7395,7405,7406.7409.7413,7415. 

7416,7417,7422.7424-7434.7436-7438,7442, 

7 4 5 3 , 7 4 5 9 - 7 4 6 2 , 7 4 6 6 - 7 4 6 9 , 7 4 8 3 - 7 4 8 5 . 

7488,7490.7515,7518.7520.7522,7524,7527¬ 

7 5 3 5 , 7 5 3 7 , 7 5 3 8 , 7 5 4 0 , 7 5 4 3 - 7 5 4 6 . 7 5 4 8 . 

7549,7551,7553,7554,7558.7576.7577 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurlarının Teşkilâtı 

hakkında Kanun: 7015,7016 

Türkiye Büyükelçiliği : 7559 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu : 

6948,4953,6999,7069,7328.7341.7358,7371,73 

82,7385,7392,7402,7407.7413.7415,7416,7429 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Hükümeti : 

7 2 1 7 , 7 3 1 8 , 7 3 20 ,7326 ,7328 .733 1,7397¬ 

7399,7403,7470,7503,7550.7565,7566,7568¬ 

7570,7577 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası : 7238 7263 

Türkiye Göçmen ve Mülteciler Yardım Birliği : 7230 

Türkiye Köylü Millet Partisi : 7189-7192 

Türkiye Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü : 7393 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanunu : 7394 

Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası 7213.7238.7257 

Türkiye Turizm Kurumu : 7426,7428 

Türkiye, Türkiye Devleti, Türkiye Cumhuriyeti : 

6923,6927,6932,6933,6951,7017,7106,7142, 

7155,7156,7158.7159,7 LĞ0.7173.7174,7185¬ 

7 1 8 7 , 7 1 9 1 , 7 1 9 2 . 7 2 1 6 - 7 2 21 .7227 ,7242 . 

7 2 4 4 , 7 2 5 2 , 7 2 6 0 , 7 2 6 2 , 7 2 7 0 - 7 2 7 2 , 7 2 7 7 , 

7281,7293,7296,7316,7317.7319. 7320,7329¬ 

7331,7338,7339.7349,7352.7355,7366.7367, 

7 3 7 6 , 7 3 7 7 , 7 3 7 9 , 7 3 9 6 , 7 3 9 7 - 7 3 9 9 , 7 4 0 2 , 

7 4 0 3 , 7 4 5 3 , 7 4 5 9 - 7 4 6 2 , 7 4 6 8 . 7 4 7 0 , 7 4 7 4 , 

7478,7479,7481,7486.7487.7495.7496,7498¬ 

7500,7502,7503 

Türkiye Vakıflar Bankası: 7382 

- U -
Ulaştırma Bakanlığı (Ulaştırma Vekâleti) : 7212, 

7236, 7263,7401, 

Ulaştırma Komisyonu : 7301.7303.7304.7307, 

7309,7311 

7622 

Umberto Giodice : 7316 

Umumi Müfettişlik Teşkiline Dair Kanun : 7355 

Urfa : 7255,7281 

Usulü Muhakemat Kanunu : 6929 

Uşak: 7255,7280 

Uzak Doğu (Uzak Şark): 7482,7483 

- Ü -
Ümran Nazif Yiğiter ( K o n y a ) : 7418,7457 

Üniversiteler Kanunu: 7379 

Ürdün : 7244 

- V — 
V. Genya (Kâtibi Umumi) : 6937 

Vacid Aseua (Balıkesir): 7410 

Vahit Yöntem ( B o l u ) : 7451 

Vakıflar Genel Müdürlüğü : 7322.7325.7326. 7336, 

7340.7345,7362,7364-7366,7379,7380,7391 

Van : 7207,7248,7276,7281.7393 

Van Gölü : 7207 

Vasfı Menteş ( İ zmi r ) : 7440,7451,7454 

Vasıf Temel ( A m i r a l ) : 6998 

Vasıf (Sarııhan): 6942 

Vatandaşlık Kanunu : 6932 

Vehabî: 7573 

Venizelos (Yunan Dışişleri Bak . ) : 7271.7525.7526, 

Vergi Usul Kanunu : 7333,7368 

Viladimir Simic (Yugoslavya Federal Halk Meclisleri 

Konseyi Başkanı): 7468 

Von DerOsten : 7316 

- YV -
Washington : 7366,7474 

W.S.Morrison (Avam Kamarası Başkanı): 7461 

- Y -
Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu : 7334 

Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hak. 

Kanun : 7316 

Yalova : 7433 

Yalova Kaplıcaları : 6998.6999.7327 

Yalova Kaplıcaları Kanunu : 6999 

Yargıtay : 6948.6949,7060,7111,7163,7223,7413 

Yaşar Sokullu ( A l b a y ) : 7408 

Yavuz Abadan (Eskişehir): 6937,6938,6945 

Yavuz Harb Gemisi : 7011 

Yavuz ve Havuz olayı : 7012,7013 

Yedek Subay Kanunu (Yedek Subay ve Yedek Askeri 

Memurlar Hak. Kanun): 7241,7316,73 Î6 

Yekta Aytan : 7413 



Yemen Krallığı : 7375 

Yeni Ulus : 7576 

Yenişehir : 7190 

Yeşilırmak : 7280 

Yeşilköy Hava Alanı : 7281 

Yı ld ız Merasim Köşkü : 7422 

Yı ld ız Sarayı: 7432 

Yol İşleri İçin Benzinden Alınacak Vergi Hak. 

Kanun: 7318 

Yol Vergisi: 7210,7237, 

Yugoslav : 7467 

Yugoslavya : 7220.7272.7294.7332.7429,7467,7468, 

7482,7509 

Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyetleri Federal 

Halk Mecl is i : 7429,7467 

Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti : 

7367,7397.7398,7403 

Yugoslavya Parlamentosu : 7467,7568 

Yunan : 7271,7272,7524,7529 

Yunanistan : 7294,7473,7474.7482,7519,7524,7526, 

7529,7538 

Yunanistan Hükümeti : 7271,7320,7375.7527 

Yunanistan Krallığı : 7348,7367,7398 

Yunus Muammer Alakanı (Zonguldak): 7441 

Yunus Nadi Abalıoğlu ( M u ğ l a ) : 7010 

Yusuf Azizoğlı ı (Diyarbakır): 7079.7455,7468 

Yusuf Kemal Tengirşenk : 7529.7532,7533,7545, 

7553 

Yusuf Ziya Eker (Seyhan): 7190.7468 

Yüksek Askerî Şûra : 7164 

Y'üksek Seçim Kurulu : 7025-7027,7030,7040,7049¬ 

7052,7063.7145,7187 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı: 7052 

Yüksel Unsal: 7414 

YUmnü Üresin (Bi lec ik) : 7198 

Y.Zİya Tuntaş (Tekirdağ): 7458 

- Z — 

Zanara : 7428 

Zehra Işık : 7383 

Zeki F.rataman (Tekirdağ): 7458 

Zeki Mesut Sezer (Ordu) : 7441 

Zeki Rıza Sporel ( R i z e ) : 7452.7458 

Zeyyat Mandalinci ( M u ğ l a ) : 7435-7437,7441,7448, 

7449,7452,7458 

Zihni Betil (Tokat) : 7123,7454 

Ziraat Bankası : 7117.7170.7213,7228,7254 

Ziraat Encümeni : 6958 

Ziya Barlas ( K o n y a ) : 7076 

Ziya Soylu (Erzincan) : 7123-7125,7445,7451.7455 

Ziya Termen (Kastamonu): 7077.7545.7551 

Ziyad Ebüzziya (Konya) : 7435-7438,7442,7446, 

7457,7464,7466 

Zonguldak : 6938,741] 

Zonguldak Havzası : 7231 

Zuhuri Danışman (Bolu) : 7079,7439,7444,7445, 

7449,7450,7455 

Zühtü Velibeşe (İzmir) : 7195,7451,7456 

• 
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