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B Î R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Zeren 
KATİPLER : Muzaffer önal (Tokad), Nazlı Tlabar (İstanbul) 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır. Birleşim açılmıştır. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Manisa Milletvekili Refik Şevket In-
ce'nin Devlet Bakanlığından çekildiğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/163) 

Türkiye Ankara, 30 Mart 1951 
Cum hurbaşkanlığı 

4/225 
T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Refik Şevket tnce'nin Devlet Baaknlığından 
çekilmesinin kabul edilmiş olduğunu saygıla
rımla arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
C. Bayar 

2. — Niğde Milletvekili Necip Bilge ve üç 

arkadaşının, 30 . XI . 1943 tarihli ve 4309 saydı 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
olan kanun teklifinin geri verilmesi hakkında 
önergesi (4/125) 

T. B. M. Meclisi Başkanlığınca 
24 . 1 . 1951 tarihinde Yüksek Meclise takdim 

ettiğimiz 4309 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair olan kanun teklifimizi geri 
alıyoruz. Muktazi muamelenin yapılmasını rica 
ederiz. 

Niğde Milletvekilleri 
Necip Bilge Ferit Ecer 

Hüseyin Ülkü Halil Nuri Yurdakul 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

3. — SORULAR VB CEVAPLAR 

1. — Urfa Milletvekili Necdet Açanal'ın, süne 
haşeresi ile mücadele için ne gibi tedbirler alın
dığına ve bu hususta bir plân tatbik edilip edil
mediğine dair Tarım Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/194) 

BAŞKAN — Urfa Milletvekili Necdet Açanal 
buradalar» mı? (Yok sesleri). Sorusu gelecek Bir
leşime bırakılmıştır. 

2. — Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğ-
lu'nun, Emekli General Sait Balı'nın Erzincan 
Valiliğine tâyin Sureti ile vaktinden evvel emekli
ye ayrılması sebebine ve idare âmirlerinin tâyin 
usullerine dair İçişleri Bakanlığından sözlü so
rusu (6/203) 

BAŞKAN — Erzincan Milletvekili Sabit Sa-
ğıroğlu buradalar mı efendim? (Yok sesleri). So-
ı«usu gelecek Birleşime bırakılmıştır, 
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3. — Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'ın, 
İkinci Dünya Harbinde bakımsızlık ve idaresiz
lik yüzünden öldüğü söylentin askerler hakkında
ki iddia mahiyetinin açıklanmasına dair Millî Sa
vunma Bakanlığından sözlü sorusu (6/204) 

BAŞKAN — Kars Milletvekili Hüsamettin 
Tugaç buradalar mı efendim? (Yok sesleri). So
rusu gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

4. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
•nun, Ceyhan İlçesinin su işinin bir an evvel ta~ 
mamlanması için ne düşünüldüğü ve Adana elek
trik tahsildarının zimmetine geçirdiği para hak
kındaki sorusuna İçişleri Bakam Halil özyö-
rük'ün sözlü cevabı (6/205) 

BAŞKAN — Seyhan Milletvekili Sinan Te-
kelioğlu buradalar mı efendim? (Burada sesleri), 
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B. M. M. Yüksek Başkanlığına î 

Aşağıdaki sorularımın Meclis huzurunda söz
lü olarak İçişleri Bakanlığınca cevaplandırılma-
masmı dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

1. Senelerden beri susuzluktan müşteki olan 
Ceyhan'ın su işlerinin mütaahhide devredildiği 
eski iktidar tarafından Meclis kürsüsünden söy
lendiği halde halen metruk bir halde kaldığı gö
rülüyor. Bu işin sürati mümküne ile intaç ve 
ikmali için İçişleri Bakanlığının ne düşünmekte 
olduğunun izahı. 

2. Adana Elektrik Tahsildarı Osman 
Umay'ın zimmetine geçirdiği 92 bin lira hakkın
da bugüne kadar ne gibi kanuni muamelât cere
yan etmiş, çalınan para elde edilmiş midir? 
Edilmemiş ise sebebi nedir. Mesele mahkemeye 
intikal etmiş ise ne neticeve varılmıştır? 

BAŞKAN —- Söz İçişleri Bakanmmdır. 
İÇİŞLERİ BAKANİ HALİL ÖZYÖRÜK 

(İzmir) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Sinan 
Tekelioğlu 'nun sorusu hakkında yaptığım tet-
kikatm neticesini arzediyorum. 

Soru önergesi iki noktayı ihtiva etmektedir: 
Biri Ceyhan içme suyunun tesisatının ne zaman 
tamamlanacağı, ikincisi de Adana Elektrik Tah
sildarı Osman Umay'ın zimmetine geçirdiği pa
ranın tahsil edilip edilmediği ve hakkında 
takibat yapılmışsa, bulunduğu safha sorulmak
tadır. 

Ceyhan içme suyu tesisatı işi: Bu tesisat için 
gerekli borular İller Bankasınca verilmek üzere 
9 . 111 . 1950 tarihinde 319 987 liraya muka
velesi mucibince 9 . TX . 1951 tarihinde ikmal 
edilmek üzere mütaahhide ihale edilmiştir. 

Ceyhan Kasabası civarında, kasabaya kâfi 
miktarda aynı vasıfta memba suyunun bulun
maması yüzünden Ceyhan'a temin edilecek iyi 
evsafta suyun tedariki için ihaleden evvel nzun 
uzadıya araştırmalar yapılmış ve nihayet Kö
rüklü mevkiinde müsait evsafta ve yeter mik
tarda yeraltı suyu bulunarak projesi o esasa gö
re hazırlanmıştır. 

Boruların mühim bir k'.smı mütaahhit tara
fından Seyhan'a götürülerek çimento, taş, kum 
ve saire gibi ihzaratı da tamamlanarak halen 
Koruklu mevkiinde kuyu açılması faaliyetine 
de başlanmış bulunmaktadır. Artık mukavele 
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müddeti içinde bu işin ikmal edilerek suyun 
Ceyhan'a verilebileceği İller Bankasından 
öğrenilmiş bulunmaktadır. 

Binaenaleyh zamanında mukavele ahkâmına 
riayet etmediği, tesisat ve inşaatı da mukavele 
mucibince yerine getirmediği takdirde tabiî 
gereken muamelei kanuniyeye tevessül edile
ceği şüphesizdir. 

2. Adana Elektrik Tahsildarı Osman 
Umay'm zimmetine geçirdiği para miktarı 
89 606 lira 67 kuruştur, tcrai tedbir alınmasına 
rağmen menkul ve gayrimenkulu bulunmadı
ğından paranın elde edilemediği, kendisi beş yıl 
hapse ve üç sene de memuriyetten mahrumiyet
le paranın ödettirilmesine mahkûm edildiği, 

fhükmün Osman ile ihmalden suçlu İhsan tara
fından temyiz edilmesiyle henüz katiyet kes-
betmediği Seyhan Valiliğinden bildirilmekte
dir. (19 . 11 . 1950 tarih ve özel idare 599 
sayı ile) 

Binaenaleh gerek bunun infazı ve gerekse 
zimmetine para geçiren Osman Umay'ın icrai 
safhası bulunan paranın tahsil'ne çalışılacağı 
şüphesizdir. 

Yapılacak muamele bundan ibarettir. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, Ceyhan'ın 18 000 nüfusu vardır. Her
kesin rengi sarı ve göbeği fırlaktır. Çünkü Cey-
hanlılar Ceyhan suyunu içerler. Ceyhan suyuna 
hela suları da karışır. Senelerden beri Ceyhan su
yu işi halledilmek istenildiği halde Halk Partisi 
hükümetleri muvaffak olamamışlardır. Evvelce 
buradan sorduğum bir suale bu işin ihale edildi
ği söylenmişti. Şimdi İçişlei Bakam yine aynı su
retle ifade buyurdular. Fakat mesele kendileri
nin söyledikleri gibi değildir. Su işi hâlâ halledil
memiştir ve halledilemiyecek bir şekle de girmiş
tir. Bu su için depo yapılması icabeden bir höyük 
vardır, Millî Eğitim Bakanlığı bu höyüğün asarı 
atika olduğu fikrini ortaya atmış ve netice iti
bariyle de iş durmuştur. Mütaahhit de, bu iş böy
le olduğu için muattal bir halde oturmaktadır. 
Bendeniz Millî Eğitim Bakanlığına soruyorum : 
18 000 insan, oradaki tepenin asarı atika.olması 
bakımından ölsünler mi?. Bu kadar saçma bir iş 
olur mu? Çölün orta yerinde bir tepedir, asarı 
atika diyorlar. Zararı yok yine asarı atika olarak 
kalsın. Başka bir şekle ifrağ etmeye imkân yoK 
mudur?. On sekiz bin insanın, hergün artan nü-

— 132 — 
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füsun kırılmasına sebep olsun mu?. Başbakandan 
rica ediyorum, bu işi önemle ele alsınlar. Bakan
lıkları seferber etsinler, Ceyhan Belediyesi tara
fından 40 - 50 bin lira bir para sarfedilmiş olan 
bu işin bir an evvel halledilmesini temin buyur
sunlar. Asarı atikadır, bu tepeye su deposu ya
pılmaz gibi sözlerin zamanı geçmiştir. İçişleri 
Bakanının buyurdukları gibi mesele intaç 
edilmiş değildir. Bu işte yanlışlık var. 
tşi iyice tetkik buyururlarsa benleni-
zin arzettiğim mesele ortaya çıkar. Elimde buna 
dair mektuplar vardır. Birisi; belediyenin, diğer
leri; halktan aldığım mektuplardır. Şimdiye ka
dar hazırlık yapılmış değildir. Fakat Millî Eği
tim Bakanlığı buna engel olmuştur. Bu itbarla 
bu engelin kaldırılması Başbakanın elindedir. Bu
nu temin buyururlarsa Ceyhan halkı da temiz su
ya kavuşur. 

Adana 'nın elektrik işindeki suiistimali 92 bin 
lira olarak biliyorduk. Fakat 89 bin lira imiş. Biz 
aldanmışız. 

- Arkadaşlar; acaba Adana Belediyesi bu para
yı bu şekilde suiistimal ettirinceye kadar bu me
sul ettikleri insanı neden serbest bırakmışlardır, 
niçin bunun hesaplarına bakmamışlardır?. 

Sonra; elimizdeki kanunlar, görüyorsunuz ki, 
hiçbir hırsızın kafasını kıracak kudret ve mahi
yette değildir. Parayı çalan çalyor ve onu cebine 
yerleştirdikten sonra bir, iki veya üç sene hapiste 
yatıyor. Parası bol olduğundan hapiste de salta
natla yaşıyor, çıkınca otomobillere biniyor, ferih 
ve fahur yaşamaya başlıyor. Biz de burada Türk 
milletinin vekilleri olarak onlara bakıp hayran 
hayran göz yaşı döküyoruz. 

Evvelce Adalet Bakanlığında bulunmuş olan 
Sayın İçişleri Bakanımız bu hususu kemali ciddi
yetle nazara alsınlar, bu gibilere böyle üç - dört 
sene hapis cezası değil, icabederse idam cezası tek
lif etsinler. Ne yapılacaksa yapalım ve, bir arka
daşa mızın ifade ettiği, bu Musolini Kanununu kal
dırsınlar. Türk milletinin duygularına uygun 
kanunlar getirsinler. Bilhassa bu yolsuzlukların 
önünü alalım. Askerin istihkakından çalan ferih 
fahur yaşar ve gezer, bankadan çalanlar gezer, 
Toprak Ofisten çalanlar gezerler. Binaenaleyh 
bunları ortadan kaldırmak bizim vazifemiz değil 
midir! 

Şimdi, bu paraları çalmış olan adamın; pa
raları lysmen anasının, kısmen de kız kardeşinin, 
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üzerine kaydettirerek otomobil, kamyon ve saire 
almış olduğu memlekette sabittir. 

Bundan başka, Mersin'de yeni açılan, bizim 
Adanalıların kanara dediği barı da açmıştır. 
Onun için içişleri Bakanının nazarı dikkatini 
celbederim. Bu kanara, yani bar dediğimiz mües
seseleri kapatsak medeniyetten geri mi kalırız? 
Bilhassa bizim Adanalıların bu barda harcadık
ları paran.1 n haddü hesabı yoktur. Beş yüz, ve 
bin liralıkları siagra yapıp yakanlara bile şahit 
olunabilir. Bilhassa bu kanarayı yani bizde mez
baha demektir, bunları artık kapatsak. Parayı 
çalan kanaraya geliyor. Zaten milleti boğmuş, 
fakat bu sefer tamamiyle ihma etmek istiyor. 
Binaenaleyh bu 89 bin lira suiistimali yapanın 
yedinde ve akrabaları tarafından saklanmış olan 
paraların alınmasına tevessül etmek neye bağlı 
ise onu yapmak da Hükümete düşer. Artık suiis
timalin önüne geçmek için ağır cezai müeyyide
ler getirmelerini kendilerinden rica ediyorum. 

5. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-
şünsel'in, hava tebdili ve resmi izinU bulunan 
gedikli erbaşlara tayın bedelinin verilmemesi se
bebine dair sorusuna Millî Savunma Bakanı Hu
lusi Köy men'in sözlü cevabı (6/206) 

BAŞKAN — Soruyu okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
1. Hava tebdili ve resmî izinli bulunan ge

dikli erbaşlara tayın bedeli verilmesi hakkımda 
bir emir verildiği anlaşılmaktadır. 

2. Hiçbir suretle ilga edilmemiş bulunan 
4691 numaralı Kanunun sarih hükmüne muhalif 
bulunan böyle bir emrin geri alınması ve hak 
sahiplerine haklarının verilmesi hakkında Millî 
Savunma Bakanlığınca bir karar alınmış mıdır? 

Yukardaki hususun Meclis huzurunda sözlü 
olarak Millî Savunma Bakanlığınca cevaplandı
rılmasını dilerim. 

5 . II . 1951 
Bingöl Milletvekili 

Feridun Fikri Düşünsel 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ 
KÖYMEN (Bursa) — Muhterem arkadaşlar, 
gedikli erbaşlar hakkında ne suretle muamele 
yapılacağını tâyin eden kanun 3779 sayılı Ka
nundur. Bu Kanunda, gedikli erbaşların tayı-
natı hakkında sarahati kâfiye mevcut iken son
radan çıkarılan 4691 sayılı Kanunla sonradan 
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çıkan bir Kanunla bu Kanunun bir maddesi de
ğiştirilmiş ve 4691 sayılı Kanunun birinci mad
desine şöyle bir hüküm konmuştur: (Bilûmum 
-gedikli erbaşlar diğer erler gibi, devlet tara
fından iaşe ve ilbas edilir. Bunlardan arzu eden
lere taymat aynen veya mahallî rayiç üzerin
den bedelen verilir. Bunların kanunen izinli ve 
tebdili havalı bulundukları zamanlarda iaşe ve 
ilbasları kesilmez.) 

Soru sahibi arkadaşım sayın Feridun Fikri, 
4691 sayılı Kanunun birinci maddesindeki bu 
sarahate istinaden bunların izinli veya hava 
değişimi suretiyle kıtasından uzak bulundukla
rı zamanlarda kendilerinin tayınatı aynen veya 
bedelen verilmesi gerekirken verilmemesi kanu
na aykırıdır, demektedir. Ancak sonradan 5619 
sayılı Kanunla gedikli erbaşlar hakkında yapı
lacak muamelât demin arzettiğim 3779 sayılı Ka
nun ve tadilleri tamamen ilga edilmiş ve bu il
ga hükmüne 4691 sayılı Kanun da dâhil bulun
muştur. Gerçi iptidayı emirde Millî Savunma 
Bakanlığı bir tereddüde düşmüş, fakat yapılan 
inceleme sonunda 4691 sayılı Kanundaki gedikli 
erbaşlar hakkında izinli ve hava değişimi sure
tiyle kıtalarından ayrı bulundukları zaman ken
dilerine taymat verileceği hususundaki hükmün 
mülga olduğu kanaatine varılmıştır. Mamafih 
hükmün yerinde olup olmadığı esasen bütçe tat
bikatına mütedair bir mesele olduğu için keyfi
yetin bir defa da Maliye Bakanlığına bildiril
mesi ve mütalâasının alınması muvafık görül
müş ve Maliye Bakanlığınca yapılan inceleme 
sonunda, hakikaten bugün yürürlüğe giren ar
zettiğim 5619 sayılı Kanun gereğince gedikli er
başlara, izinli veya hava değişiminde bulunduk
ları müddet zarfında muayyenat vermenin ye
rinde olduğu cevabı verilmiştir. Maliye ve 
Millî Savunma Bakanlıklarının bu husustaki 
mesnedi şudur: Demin arzettiğim gibi halen el
de bulunan ve en son ahkâmı ihtiva eden 5619 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesinde şöyle denil
mektedir : 

«Gedikli erbaşlar erat gibi giydirilir, besle
nir, yiyecek istihkakları aynen veya mahallî ra
yiç üzerinden para olarak verilebilir.» 

Fıkra burada kesilmiş ve bundan sonraki 
gedikli erbaşlar izinli oldukları veya hava deği
şimi aldıkları zaman, bu istihkakları ödenir, di
ye evvelce mer'i olan 4619 sayılı Kanundaki 
hüküm buradan hazf edilmiştir, Bu vaziyet mu-

1951 O : 1 
vacehesinde gedikli erbaşların izinli oldukları 
veya hava değişimi aldıkları esnada kendilerine 
muayyenat verilmesine imkânı kanuni olmadığı 
katî ve sarih bir şekilde belirmiştir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, sayın Bakan arkadaşımızın mütalâa
ları şeklen yerindedir. Yalnız işin esaslı bir 
noktası vardır ki ; gerek Millî Savunma Bakan
lığı, gerek Maliye Bakanlığı ona dikkat etme
miştir. Yüksek malûmunuzdur ki, bizde kanun
lar altıncı devreye gelinceye kadar «işbu kanu
na muhalif ahkâm mülgadır» şeklinde idi. Son
ra sabık Millî Savunma Bakanı Refik Şevket 
tnce'nin gayretleriyle kanunlarımızın ilga usu
lü değiştirilmiştir. Şimdi ilga bizde tadadidir, 
filân tarih ve filân sayılı kanun ilga edilmiştir 
şeklindedir. Yüksek malûmunuz Emekli Sandı
ğı Kanununda ilga edilmiş olan kanunların ta
dadı, hemen hemen Resmî Gazetede iki üç sahi-
felik yer tutuyor. Şimdi buyurdukları şekil, 
zımni, ilgadır. Bu usul bizim mevzuatımızdan 
kalkmıştır. Bahsolunan alâkalıların istinat et
mekte oldukları 4691 sayılı Kanun, 5619 Kanun
la ilga edilen kanunlar meyanmda yazılı değil
dir. Belki o za,man Maliye ve Hükümet böyle 
düşünmüş olabilir. 

Alâkalı diyor ki, sonraki kanunun ilgaya 
dair olan maddesinde, 4691 numaralı Kanunun 
ilga edildiği yazılı değildir. Mesele, budur. Biz 
burada zımnen ilga usulüne gidecek olursak, 
gayet tehlikeli bir yola gitmiş ve uzun zaman
dan beri yapmış olduğumuz bir tatbikatı sakat
lamış oluruz. Eğer Maliye ve Millî Savunma; 
biz, bundan sonra böyle bir şey yapmıyacağız, 
yapmak istemiyoruz, bu, Hazineye daha fazla 
külfet tahmil ediyor, gibi bir mütalâa dermeyan 
edeceklerse, bunun için yeni bir kanun tasarısı 
sevkederler. Ben o nokta üzerinde duracak de
ğilim. Çünkü onun malî icabını tetkik etmek, 
portesini takdir etmek teknik makamlara aittir. 
Burada teknik bir vaziyet vardır. 

5619 sayılı Kanunun 29 ncu maddesiyle il
ga edilen kanunların numaraları şunlardır: 
2505, 3134, 3221, 3779, 4601, 4807, 4990 sayılı 
kanunlarla 1076, 4779 sayılı kanunların 4 ncü 
maddeleri ve 5430 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desinin 4 ncü fıkrası ve 1861 sayılı Kanunla ek 
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ve tadillerinin bu kanuna aykırı hükümleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

31 nci madde ise bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. Aradaki hüküm budur. 

Demek ki bu kanunlar meyanında 4691 sa
yılı Kanun yazılı değildir. Bu kanun ilga edil
memiştir. Beriki kanunda zühul edilmiş, alt fık
rası konmamış. Vâzıı kanunun, Devlet cihazı
nın bir zühulünü, alâkalı kale alamaz, doğrudan 
doğruya sisteme bakar, Hakkını ister. Bu hak
kın ondan diriğ edilmesi caiz değildir. Bu yola 
gitmek mahzurludur. Sakattır. Çünkü bu hâdi
seden daha ileri bir hâdise zımni ilga vardır 
gibi bir garabete müntehi olur. 

Binaenaleyh bunun yeniden tetkik Duyurul
masını rica ederim. Bu yola gitmesinler. Gider
lerse bunun kanuna mugayeretini tüzükte yazı
lı usullerle huzurunuza getirmek vazife olacak
tır. 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HULÜSÎ KÖY-

MEN (Bursa) — Efendim, arkadaşımın buyur
duklar ıgibi, son vaz'edilen kanunla, 4691 sayı
sı zikredilmek suretiyle bu sayının işaret ettiği 
kanun ilga edilmiş gösterilmemektedir. Bu ba
kımdan Feridun Fikri Düşünsel arkadaşımız 
haklıdır. Ama, kanunlarda şu, şu kanunlar ilga 
edilmiştir ve onların tadil ve ekleri de ilga edil
miştir, şeklinde umumi bir hüküm konulmuştur. 
Mevzuubahis olan 5619 sayılı Kanunda esas, 
Gedikli erbaşların tayınat hususundaki durum
larım 379 sıayılı Kanun tâyin etmiş olduğuna gö
re, 3779 sayılı Kanunla onun ek ve tadilleri, 
mülgadır demek suretiyle bu kanunun tadilini 
mutazammın olan 4691 sayılı Kanunla saraha
ten ilga edilmiş bulunmaktadır. Kanunda zımni 
ilga değil, sarih bir ilga vardır. İlganın en ke
sin ikinci bir delili de, yeni çıkan kanunda ilga 
edilen 4619 sayılı Kanunun birinci maddesinde
ki cümlelerden birisi aynen alınmış ve başlıba-
şma bir hüküm olarak vaz'edilmiştir. Ondan 
sonraki «izinli ve hava değişimlerine» müta-
allik olan ikinci cümle kasten kanuna alınma
mıştır. Zımni ilga şeklinde bir anlayışa gideme
yiz. Çünki son çıkan kanunda, 4619 sayılı Ka
nunun ihtiva ettiği bir hükmü tekrar yepyeni 
hüküm halinde metinde yer almış olduğu halde 
asıl sual mevzuu fıkra konulmamıştır. Düşün
sel arkadaşımız vâzıı kanun zuhül etmiştir, de
diler. 
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Bilirsiniz ki arkadaşlar, vâzıı kanun zühul 

etmez. Binaenaleyh böyle bir iddia şayanı ilti
fat olamaz. Zühul ettiğini kabul edecek olursak, 
bizim, kanun tatbikatında bu zühulü ıslah et
mek salâhiyeti varit imiş gibi böyle bir salâhi
yeti kabul etmemiz lâzımgelir. Bu da hiçbir za
man caiz olmaz. 

Bu, olamaz. Bu itibarla kanun sarahaten bir 
hüküm koymuştur: İzinli ve hava değişimleri 
esasında tayınat onlardan esirgenmiştir ve bunu 
kasten, anlıyarak ve bilerek yapmıştır. Hâdise 
hiçbir veçhile ne tefsire ne de münakaşaya ve 
tereddüde tahammülü olan bir hâdise değildir. 

Bendeniz mâruzâtımı bu şekilde ikmal etmiş 
oluyorum. 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Arkadaşlar, mesele basit, sadedir. Alt tarafı 
izahtır. Mesele şu, vâzıı kanunun maksadı ne 
olursa olsun, bu kanun, ilga edilen. kanunlar 
meyanında yazılmamıştır. Vâzıı kanunu dört 
tane rakamı bir araya getirmekten meneden bir 
kuvvet mi vardı? Bunu yazmamış. Üst tara
fındaki fıkrayı nakletmiş ama alt tarafındaki 
fıkrayı da ilga etmemiştir. Şimdi bu kanuna 
muhalif hükümler mülgadır diye bir hükmü 
umumi yoktur. Filân numaralı, filân numaralı 
kanun ilga edilmiştir, filân numaralı kanunun 
filân maddesinin bu kanuna aykırı hükümleri 
kaldırılmıştır, şeklindedir. Tebdili havalı erle
rin, gediklilerin bu hükümden mahrum edilme
leri isteniyorsa o, ayrı bir prensiptir. Bunu ya
pan Meclis olsun, Hükümet olsun metinde sarih 
olarak ilgayı beyan etmelidir. Mademki baki
dir, yaşamaktadır, yaşıyan bir kanunda mevcut 
olan bir hüküm zımnen ilga edilemez. 

BAŞKAN — Diğer soruya geçiyoruz. 

6. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü
şünsel'in, Bingöl merkezini demiryoluna bağlı
yacak olan Murat üzerindeki köprünün inşa ve 
ikmali için ne düşünüldüğüne dair sorusuna 
Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun sözlü 
cevabı (6/215) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bingöl merkezini demiryoluna bağlıyacak 

olan Murat üzerindeki köprünün inşaatına baş-
lanılalı iki sene olduğu halde mezkûr köprünün 
henüz başlanmış olduğu durumda bulunması-
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iım sebepleri nedir ve bu köprünün inşa ve ik- | 
mali için ne lüşünülmektedir? Ve itmamı ne za
man kabil olacaktır? 

Yukardaki hususların Bayındırlık Bakanlı
ğınca sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Bingöl Milletvekili 
P. Fikri Düşünsel I 

BAŞKAN — Söz Bayındırlık Bakanının. 
BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-

TÎNOĞLU (Eskişehir) — 1. Genç istasyonuna 
yakın bir noktada Murat üzerinde yapılmakta 
olan 3X55,00 açıklığmdaki demir köprünün te
mel ve kagir aksamı 1949 yılı bidayetinde mü-
taahhide ihale edilmiş bulunmaktadır. 

2. Köprünün kaya çıkan Bingöl kenar aya- I 
ğı temeli 1949 yılında ikmal edilmiş ve 1950 yı
lında üst yapı kagirleri ikmal edilmiştir. I 

3. Genç. kenar ayağı ile Murat içerisinde
ki iki orta ayak inşaatında temel zeminleri ince I 
kum çıktığından temellerde teknik tedbir olarak 
hususi takviye tertibatı alınması gerekmiştir. Bu I 
işe ait demirler yani paliplânslar memleketi- I 
mizden temin edilemediğinden 1950 yılında Al- I 
manya'ya siparişleri yapılmış ve memleketimize I 
getirilmiştir. Bu demirlerle Genç kenar ayağı I 
temeline başlanılmış olup inşasına devam edil- I 
mektedir. Murat içerisindeki diğer ayak temelle- I 
rine de yine takviyeli tertibatla derhal başlana
caktır. Bu ayakların da 1951 yılı Eylülü niha
yetinde ikmali mümkün görülmektedir. I 

4. Ayaklar üzerine kurulacak demir köprü- I 
lerin malzeme ve montajları Haziran 1950 son- I 
1 arında bir Alman firmasına ihale edilmiş olup I 
bu malzeme de Nisan 1951 sonunda memleketi- I 
mize gelmiş bulunacaktır. I 

5. Temel ve ayakların Eylül 1951 yılı niha- I 
yetinde ikmali mümkün olacak ve demir köprü I 
malzemesinin de bu tarihten evvel iş başına nak- I 
ledileceğine göre 1951 yılı sonlarınla köprünün I 
tamamen bitirilmiş olacağını mümkün görmekte- I 
yiz. Buna muvazi olarak Genç ile köprü arasın
da kalmış bir kısım yolun yapılması için de lü- I 
zumlu hazırlıklara başlanmıştır. I 

FERİDUN FÎKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Teşekkür ederim. Mühim bir köprüdür. Yalnız I 
Bingöl'ü alâkadar etmez. Şimali Cenuba rapte
den bir noktadır. Bir an evvel ikmalini rica I 
ederim. 1 
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| 7. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-

şünsel'in, Kiği Kazasının Bingöl merkezi ve Pa-
I lu ile olan muvasalasını temin için Peri suyu ke

narını takip edecek bir yolun inşası hakkında 
ne düşünüldüğüne dair sorusuna Bayındırlık 

I Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/216) 

BAŞKAN — Soruyu okuyoruz. 

9 . II . 1951 
I Yüksek Başkanlığa 
I Bingöl Vilâyetinin yarıya yakın nüfusunu 

sinesinde taşıyan Kiği Kazasının gerek Bingöl 
I merkeziyle ve gerek Demiryolu iskelesi olan Pa

lu ile muntazam ve dört aydan fazla işliyebilir 
bir yolu yoktur. Bunun için muhtelif zaman-

I larda vâki teşebbüslerden de bir netice alınma
mıştır. Mezkûr kazayı uzun aylar mahsuriyet-
ten kurtaracak ve Peri suyu kenarını takip ede
cek bir yolun inşası derpiş edilmekte midir? 

Yukardaki hususun Bayındırlık Bakanlığm-
I ca sözlü olarak cevaplandırılmasını rica elerim. 

Bingöl Millevekili 
I F. Fikri Düşünsel 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TÎNOĞLU (Eskişehir) — Bingöl'ün Kiği Kaza
sını Peri suyunu takip edip Palu'ya bağlıyacak 
bir yol Devlet yolları şebekesine bağlı bulun
mamaktadır. B uyolun haddizatında bir il yolu 

I olması ve il yolları şebekesine dâhil bulunması 
lâzım gelmekte ise de Bakanlığımıza Bingöl'den 

I gönderilmiş olan il yolları plânında bu mmta-
I kanın, yani Kigi ile Karakocan arasındaki yol 

kesiminin mevcut olmadığı anlaşılmıştır. Şu 
hale nazaran bu yol kesiminin ne Devlet yolları 

I ve ne de il yolları şebekesine bugün için dâhil 
bulunmamaktadır ve bu suretle de bunun üze-

I rinde yani bu kesim üzerinde çalışmaya imkân 
I yoktur. Kiği - Karakocan arasında 1950 sene-
I sinde yapılmış iki etüd mevcuttur. Biri Peri 
I suyunu takip eden, diğeri de dağdan geçen iki 

güzergâh bulunmuş ise de bugünkü yol şebeke-
I sine dâhil olmadığı için projeden ibaret olarak 

dosyalardadır. Yalnız Kiği'nin bu ihtiyacını, 
I yol ihtiyacını karşılamak üzere Kiği'den Bin-
I göl'e ve oradan da Karakocan istikametinden 

Palu'ya demiryoluna bağlanmış olacaktır. Dev-
I let yolları programına dâhil olan bu yolun Bin-
j göl, Karakocan ve Polu kısmı programdaki sı-
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raya göre 1951 yılında toprak yol olarak bakı
ma .alınacak ve Yaz geçidi temin edilecektir. 
Bundan başka Elâzığ - Bingöl - Muş istikame
tinden başlamış olan yol inşaatına bu sene de
vam edilecektir. Sene sonuna kadar Palu'ya 
varılması imkân dahilindedir. Kiği - Bingöl ara
sı Devlet yolları programına dâhil olduğu için 
sırası geldiğinde bu kısım üzerinde de çalışıla
caktır. Kiği ayrıca Genç istasyonuna bağlanmış ı 
olacaktır. Maruzatım bundan ibarettir. ı 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel buyu
run. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bakan arkadaşımın verdiği izahata teşekkür 
ederim. Yalnız mühim bir nokta vardır ki hal
li için yüksek huzunuza gelmek mecburiyetini 
duydum. 

Kiği Kazası Bingöl'ün en çok nüfuslu bir 
kazasıdır. Fakat buna mukabil de en çok mah
rumiyet çeken bir kazasıdır. Evvel ve âhir konu
şuldu, Devlet yolları meyanma alınması temin 
edildi. Fakat güzergâh mevzuu olmaktan çıktı. 
Tâyin olunan güzergâh dağlardan geçiyor. Bu 
dağlar ancak yılın üç, en çok dör ayında geçit 
verir. Diğer aylarda kapalı kalır. Onun için ben
deniz rica ediyorum, Palu'ya, Genc'e ve saireye 
bağlanması meselesi şayanı şükrandır. Yalnız 
kendilerinden istirham ederim ,kendileri de yük
sek mühendistirler, Kiği'yi kardan ve buzdan 
kapanmıyacak bir yola nail etmek lâzımdır. Bu 
güzergâh işinin tetkikim istirham ederim. 

Dâva budur, çünkü bu yol mühimdir, Dev
let bunun için bu kadar para sarf edecektir, âza
mi dört ay işliyebilecek bir güzergâhın Devle
te ne faydası olur? 

Onun için bunu âzami işliyebilecek, radikal 
bir güzergâh haline getirmekte zaruret vardır, 
Onu tebarüz ettirmek istiyorum. 

8. — Kars Milletvekili Esat Oktay'ın, Ko-
runmaya muhtaç kimsesiz çocuklar hakkında 
Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/217) 

BAŞKAN — Bu soru iki Bakanı ilgilendir
mektedir. Halbuki Sağlık Bakanı burada yok
tur. Soru sahibi müsaade ederse her iki Bakanın 
bulunduğu birleşime bırakalım. Muvafık mı 
efendim? 

ESAT OKTAY (Kars) — Muvafıktır. | 
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BAŞKAN — O halde Pazartesi günü birle

şimine bırakılmıştır. 

9. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-
şünsel'in, Tarım Bakanlığı teşkilâtında stajyer 
olarak çalışmakta olan İzmir Ziraat Okulu me
zunlarının durumları hakkındaki sorusuna Ta
rım Bakanı Nedim ökmen'in sözlü cevabı (6/218) 

Yüksek Başkanlığa 
1. 1946 yılında îzımir Ziraat Okulundan 

mezun olduktan ve vatanî vazifelerini yaptıktan 
sonra beş senedeniberi Tarım Bakanlığı teşkilâ
tında stajiyer olarak vazifelerini ifa etmekte 
olanların asaletleri tasdik edilmediği gibi terfi 
dahi ettirilmemekte oldukları anlaşılmaktadır. 

2. Diğer Bakanlıklardaki emsalinin hattâ 
ikinci terfilerini almak üzere oldukları halde 
kendilerinin bu durumu, bu kıymetli gençleri 
müteessir etmektedir. Memleketimizin zirai kal
kınması için türlü malhrümiye'tler içinde çalışan, 
köylere kadar yayan giden bu vaziyetteki ele
manın bu teessürlerine nihayet vermek ve onları 
haklarına erdirmek için Tarım Bakanlığınca ne 
düşünülmektedir. 

Yukarıdaki hususun Tarım Bakanlığınca 
Yüksek Meclis huzurlarında sözlü olarak izahını 
rica ederim. 

Bingöl Milletvekili 
Feridun Fikri Düşünsel 

BAŞKAN — Söz Tarım Bakanmmdır. 
TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (Ma-

raş) — Muhterem arkadaşlar bizi de cidden mü
teessir ve muztarip eden mevzuu daha evvel kür
süye getirdikleri için Feridun Fikri arkadaşı
mıza teşekkür ederim. Mevzu şudur: 

1. 1946 yılında izmir Ziraat Okulundan 
50 ziraatçi eleman mezun olmuştur. Bunlardan 
13 ü başka teşkilâta geçerek Bakanlıktan ayrıl
mış, 2 stajyer maaşa geçirilmiş, mütebaki 35 sta
jiyer kadrosuzluktan dolayı halen 2919 sayılı 
kanun gereğince stajiyer olarak Bakanlıkta va
zife görmektedir. 

2. Bakanlığımızda kadrosuzluktan dolayı 
2919 sayılı Kanun gereğince stajyer olarak çalı
şan ziraatçi arkadaşlar yukarda arzolunan 35 ele
mandan ibaret değildir. (162) Ziraat Fakülte
si mezunu, (83) Makine ihtisas Okulu mezunu, 
(853) İzmir, istanbul, Bursa, Adana Ziraat 
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okulları mezunu olmak üzere ceman (1098) zi-
raatçi eleman da bu vaziyettedir. 

Ayrıca kadrosuz stajyer olarak çalışan (112) 
hayvan sağlık memuru, (42) yüksek orman mü
hendisi, (349) orman mühendisi yardımcısı mev
cuttur. 

4. Kadrosuz elemanların cidden üzüntü 
mevzuu olanbugünkü vaziyetlerinin düzeltilme
si, teşkilât kanunumuza eklenecek hükümlerle 
mümkün olacaktır. 

Miktarı bini aşan ve Bakanlığımız için me
sailerinden müstağni kalmak imıkânı olmıyan bu 
değerli gençlerin huzura kaviuşmalarmı temin 
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edecek tasarıyı yakında Büyük Meclise takdim 
etmiş olacağız. 

FERİDUN BİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Görülüyor ki, mevzu, bendenizin dokunduğum 
zaman tasavvur ettiğimden daha acı bir vazi
yettir. Sayın Bakan arkadaşımız işi hakikati ile 
teşrih buyurdular. Kendilerine teşekkür ederim, 
minnetdarlığımı arzederim. Yüksek M*eclis hu
zurunda temennim; tarım memleketi olan şu 
memleketin tarım tahsili ile bu seviyeye yük
selmiş olan gençlerini, böyle üzüntülü ve mah-
zuniyet verecek vaziyetten lütfen kurtarsınlar. 
Bu, memleketimiz için en büyük hamlelerden 
birini teşkil edecektir. 

4. — GÖRÜŞtTLEN ÎŞLER 

1. — Trabzon Milletvekili Salih Esad Alpa-
ren'in, Dilekçe Komisyonunun 14 . VII . 1950 
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 102 sayılı 
Katarın Kauutayda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe ve Anayasa Komisyonlan rapor
ları (4/71) [1] 

(Anayasa Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Okunan rapor üzerinde söz is-

tiyen var mı? 
SALİH ESE D AL PEREN (Trabzon) — 

Muhterem arkadaşlar; Huzuru Âlinizde oku
nan kararda ismi geçen Yüzbaşı Reşit Sümer'in 
idari zabıta işleri ve subaylığa uymıyan hare
ketleri dolay isiyle gerek idari, gerek askeri 
mafevkleri tarafından verilmiş ve birbirini mü-
eyyit bulunan sicilleri neticesinde kendisinin 
1683 numaralı Tekaüt Kanununun maddei mah-
susasma tevfikan emekliye ayrılması üzerine, 
kendisi bu kararın kanuna uygun olmadığından 
bahsederek Askerî Yargıtaya müracaat etmiş 
ve orası da, yapılan tetkikler neticesinde, ve
rilen sicillerin yönetmelik ve kanunlara uygun 
olduğunu nazarı dikkate alarak talebinin red
dine karar vermiştir. Bu kararı alan bu vatan
daş Yüksek Meclise müracaat ederek emeklilik 
muamelesinin kaldırılmasını istemiştir. Vaziyet 
Dilekçe Komisyonunda müzakere edildi, Reşit 
Sümer hakkında verilen kararın adalete uy
gun olmadığından bahsile emeklilik muamelesi-

[1] 56 ya ek »ayılı baâmayazı tutanağın so-
nundadır, 

niıı kaldırılmasına ekseriyetle karar verilmiş 
ve bu karara dört arkadaşla bendeniz itiraz et
miş bulunuyoruz. Biraz evvel arzeylediğim veç
hile, kaza mercilerinden çıkan kararlar üzerin
de Anayasanın 54 ncü maddesi gereğince bir 
şey denilmiyeceğine göre, Askerî Yargıtaydan 
aleyhine almış olduğu bu karar muvacehesinde 
Dilekçe Komisyonunun ekseriyetle vermiş ol
duğu ve emeklilik muamelesinin kaldırılmasına 
mütedair olan kararın, 54 ncü maddenin sarih 
hükmüne aykırı olduğu kanaatinde bulundu
ğumdan keyfiyetin Yüksek Meclisinizce müza
kere edilmesini düşündüm. Takdir Heyeti Muh-
teremenizindir. 

BAŞKAN — Bekir Oynaganlı. 
BEKİR OYNAGANLI (Afyon Karahisar) 

— Şahsıım adına konuşacağım. 
BAŞKAN — Neyi? anlıyamadım. 
BEKİR OYNAGANLI (Devamla) — Dilek

çe Komisyonu adına değil, kendi adıma konuşa
cağım. 

Arkadaşlar; Reşit Sümer, İsparta'nın Yalvaç 
Kazasında teğmen ve üsteğmen olarak beş sene 
vazife görmüş 1946 senesinde Urfa'mn Suruç 
kazasına nakledilmiştir. Burada Vali Kâmran 
Çoruh kendisine şu veya bu sebebten açık arze-
den keyfiyeti bâzı köylerde Demokrat Parti teş
kilâtının kapatması için şifahi emirler veriyor. 
Reşit Sümer bunu yapmayınca, yapmadığı için 
vali kendisine kancayı takıyor. 

Arkadaşlar; 1947 senesinde yüzbaşılığa terfi 
eden Reşit Sümer 1948 senesinde! valinin verdiği 
sicilden dolayı tekaüde sevkediliyor. (Soldan ol-
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maz sesleri). Olmaz tabiî arkadaşlar, olmaması I 
lâzım. 

BAŞKAN — Karşılıklı konulmayınız ve ha
tibin sözünü karıştırmadınız, rica ederim. 

BEKÎR OYNAĞANLI (Devamla) — Reşit 
Sümer, arzettiğim gibi, Askerî Yargıtay ?a mü
racaat ediyor. Fakat Askerî Yargıtay verdiği 
kararda şöyle diyor: (Reşit Sümer'in tekaütlük I 
işi Zat işlerine taallûk ettiğinden, 3410 sayılı I 
Kanım gereğince dâvayı incelemek salâhiyeti 
kendisinde olmadığı mucip sebebiyle...) ve dâvayı I 
reddediyor. I 

Jandarmanın idari ve adlî makamlara bağlı I 
olmak gibi çok istisnai ve ağır şartlar altında vazi
fe gördüğünü hepimiz biliriz arkadaşlarım. Jan
darmanın, adlî. idari vazifeleri itibariyle daima I 
temasta bulundukları kaza kaymakamları, vilâ
yet valileri, halk... Bunların hepsine kendisini I 
ayrı ayrı sevdirmesine imkân yoktur. Bu hususta I 
Reşit Sümer'in Dilekçe Komisyonuna yaptığı 
müracaat iki defa reddedilmiş. Birinci defa red
dedilmiş, ikincisinde de ısrar edilmiştir. Reşit I 
Sümer'in tekaütlüğü hakikaten tamamen siyasi
dir. Bu itibarla Dilekçe Komisyonunun verdiği 
kararın kabul edilmesini yüksek huzurunuzdan I 
rica ediyorum. * I 

BAŞKAN — Bu konu üzerinde başka söz isti- I 
yen var ma? I 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Rİ
FAT ALABAY (Konya) — Efendim; hâdise Di
lekçe Komisyonun raporunda zikredildiği ve Be- I 
kir arkadaşımızın söylediği şekilde değildir. 
Komisyon salâhiyetine dâhil bir mesele olarak işi I 
tetkik etmiş, şekil ve esas noktalarından talep 
reddedilmiştir. Binaenaleyh Dilekçe Komisyonu, 
hâdiseye iyice nüfuz edememiştir. Raporda zik
redildiği veçhile mahkeme esasından reddetmiştir. 
Bu itibarla Anayasa Komisyonu raporunun ka
bulünü rica ederim. I 

BAŞKAN — Efendim, Anayasa Komisyonu
nun şimdi okunan raporunu oyunuza arzediyo- I 
ram. (Dilekçe Komisyonunun sesleri). 

Hayır efendim, Anayasa Komisyonun raporu I 
okundu. Onu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler. I 
Etmiyenler.. Anayasa Komisyonunun raporu ka
bul edilmiştir. 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İh
san Sâbis'in, Büyük Millet Meclisi azasının tah
sisat ve hacirahları hakkındaki 1757 sayılı \ 

Kanuna ek 3050 sayılı' Kanunun 2 nci maddesi
nin deği§tirilmesine dair JLanun teklifi ve Büt
çe ve Anayasa Komisyonları raporları (2/11) [İJ 

BAŞKAN — Raporu okuyoruz. 
(Anayasa Komisyonu raporu okundu.) 
BEKİR OYNAĞANLI (Afyon Karahisar) — 

Arkadaşlar, evvelâ ekseriyet yoktur, müzakere 
edilemez. Reşit Sümer hakkında verilen karar da 
ekseriyet yok iken verildi. Böyle hayati işlerde 
ekseriyet olması şarttır arkadaşlar. 

BAŞKAN — Ekseriyet vardır. Ekseriyet yok
sa, İçtüzük hükümlerine göre yedi arkadaş ta
rafından teklif yapılır ve onun üzerine yoklama 
yaparız. (Ekseriyet var sesleri, yok sesleri) Ek
seriyet var, arkadaşlar, giriyorlar, çıkıyorlar, de
vamlı olarak. 

Rapor üzerinde konuşmak istiyen var mıî. 
BEKİR OYNAĞANLI (Afyon Karahisar) .— 

Ekseriyet yok, yedi arkadaş ayağa kalkalım. 
BAŞKAN — Yedi. arkadaş teklif ederse yok

lama yaparız. Ekseriyet vardır. 
Rapor üzerinde konuşmak istiyen arkadaşlar 

var mı?. 
A. FAHRİ AĞAOĞLU (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar; ben Anayasa Komisyonunun ra
pordaki mütalâasına katiyen iştirak etmiyorum. 
Anayasanın 18 nci maddesi aynen şudur : 

«Milletvekillerinin yıllık ödenekleri özel ka
nunla gösterilir» demektedir. Bizim Anayasa Ko
misyonu bundan, bu kanunun maksadına, mille
tin maksadına, hakikata tamamen muhalif çok 
geniş bir mâna çıkarılmıştır. 

Kanun, milletvekillerinin yıllık ödenekleri hu
susi kanunla gösterilir, demektedir. Bu «yıllık» 
tâbiri bir senede iki defa ödeneğe hak kazanılır 
demek değildir. Hususi kanunla ödenen bu yrilık 
ödenekler üç ayda, altı ayda bir verilebilir demek
tir. 

Bu rapor Anayasaya muhaliftir ve şimdiye 
kadar muhterem arkadaşlar ha ödenek meselesi 
çok suiistimal edilmiştir. Anayasanın ruhuna mu
halif olarak, bir senede iki ödenek alınmıştır. Bu 
sistem devam mı edecektir?. Biz de mi bunu ya
pacağız?. Son senede on beş gün devam edip fe
sih kararı vereceğiz, yeniden gelenler tekrar yıl-, 
lık ödenek mi alacaklardır?. 

[1] 62 ye ek sayılı basmayazı tutanağın so-
I nundadır. 
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Anayasa Komisyonun kararı katiyen doğru de- I 

ğildir. 
SÖZCÜ MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Muh

terem arkadaşlarım, Afyon Karahisar Milletve
kili Ali İhsan Sâbis tarafından Milletvekilleri | 
ödenekleri ve yollukları hakkındaki 1557 sayılı I 
Kanuna ek 3050 sayılı Kanunun ikinci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi Bütçe 
Komisyonuna havale edilmiş ve Anayasa hü
kümlerine muhalif olduğundan müzake resiz 
reddedilmiştir, raporu da Meclise sunulmuştur. 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey arkada
şımızın bu işin B. Meclisteki müzakeresi sıra
sında Anayasa Komisyonunda tetkikini isteme
si üzerine keyfiyet bizim komisyonumuza geldi 
ve işin üzerinde ehemmiyetle duruldu. 

Tadil teklifinin mahiyeti: 2750 numaralı Ka
nundaki, yıllık tahsisat için, malî sene başında 
verilecek çek ve tediye emirleri ölüm veya umu- ı 
mi intihabın tecdidi halinde istirdat olunmaz, 
şeklinde mevzu hükmün; yıllık olarak verilecek 
tahsisata ait çek ve tediye emirlerinin, üçer ay
lık tanzim ve ita olunması yolundadır. 

Binaenaleyh tahsisatın yıllık olarak değil 
üçer aylık olarak tanzim ve ita edilmesi isten- | 
mistir. I 

Bu hususta komisyon raporunda kâfi izahat 
bulunmaktadır, bunda Anayasanın iki maddesi
nin nazarı dikkate alınması icabetmektedir. Bi
risi; 18 nçi maddedir; milletvekillerinin öde
neklerini «yıllık ödenekleri» şeklinde tavsif 
eden bir maddedir. Bu maddeye tekaddüm eden 
13 ncü madde, milletvekilleri seçiminin 4 yılda 
bir yapılacağına taallûk ediyor. Bu iki madde
nin gerek kelimeleri ve gerek mânaları üzerin
de durmak lâzımgelir. Anayasamızda bu tahsisin 
umumi miktarı yıllık olarak gösterilmiş, buna 
bağlı muamelelerin özel kanunla gösterileceği 
zikredilmiştir. Umumiyetle verilen paralar haf
talık, aylık, senelik olarak ifade edilebilir. Yıl- | 
lık olarak verilmesi kabul edilen tahsisatın, baş- I 
ka türlü aylık olarak ifadesi Anayasanın hük
müne muhaliftir. Anayasanın bu hükmü baki ı 
kaldıkça aylık şekil mevzuubahis olamaz. 

Abdürrahman Fahri Ağaoğlu buyurdular ki, 
bir gün dahi milletvekilliği yapan yıllığı ala
cak mıdır? Hususi kanunda bu cihet yazılıdır. 

Tadil bu hususa taallûk etmemektedir. Yal
nız bu, tahsisatın yıllık değil, üç aylık verilme- | 
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sini ifade etmektedir. Halbuki kanunun arzet-
tiğim maddesi bu şekildeki anlayışa muhaliftir. 
Bu itibarla Abdürrahman Fahri Bey arkadaşı
mızın görüşüne Komisyon sözcüsü olarak iştirak 
etmiyoruz. Raporun tasdikini rica ve arzediyo-
rum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
Müsaade buyururlarsa, İçtüzüğün 81. mad

desini birlikte okuyalım. 
«Başkan, saatinde Kamutayı açar ve görüş

melerin sonunda kapar.» 
Tam üye sayısının yarısından bir fazlası ha

zır bulunmadıkça görüşmeye başlanamaz. Yeter 
sayı olup olmadığına Başkanlık Divanı duruk-
sar veya üyelerden beşi sözle veya yazılı olarak 
yeter sayı olmadığını ileri sürerse yoklama ya
pılır. 

Yeter sayı yoksa, başkan görüşmeye başlan-
ımyacağım bildirerek veya sonradan yeter sayı 
bulunmak ihtimali varsa, Birleşimi bir saat öte
ye bırakarak Kamutayı kapar. 

Kamutay o gün açılmazsa, ertesi Birleşim 
için belli günde yine o gündemle toplanır» 

Binaenaleyh biz bidayette Kamutayı açtı
ğımız zaman yeter sayı vardı. Ve açtık. Şimdi 
arkadaşımız yeter sayı yoktur diyerek, karar 
alamazsınız demek istiyorlar. Arkadaşlar biz ye
ter sayının mevcudiyetini görerek Kamutayı aç
tık. Eğer işari oyu açık oya kalbetmek istiyor
larsa o şeklide bir teklif yapar, işari oyla değil, 
açık oyla yapılsın der. O zaman ekseriyet olup 
olmadığı anlaşılır. Karar da ona göre ya bu bir
leşimde yahut gelecek birleşimde alınır. Arka
daşımız yeter sayı yoktur diyor. Yeter sayı yoktur 
demekle bu meseleyi halletmiş sayılmaz. Arzu 
ediyorlarsa açık oy teklif etsin, açık oya gide
lim. Bu şekilde, böyle olmadıkça yeter sayıyı 
mevcut addediyoruz. Yeter sayı mevcuttur, öy
le görüyoruz. Binaenaleyh gösterme oyuna mü
racaat edeceğiz. 

Şimdi okunan Anayasa Komisyonunun ra
poru üzerinde başka söz istiyen var mı? Komis
yon raporunu reye arzediyorum: 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Komisyon ra
poru kabul edilmiştir. 

Gündemde görüşülecek başka madde kalma
dığından 6 Nisan 1951 Cuma günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşim kapatılmıştır. 

Kapanma saati : 16,18 



B : 60 4 .4 .1951 O : 1 
DÜZELTİŞLER 

Bu Birleşim Tutanak Dergisine bağlı 56 ya ek S. Sayılı Basmayazıda aşağıdaki düzeltişler 
yapılacaktır : 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

1 1 32 3660 sayılı kanuna 3360 sayılı kanunla 
1 1 34 aydıldığı ayrıldığı 

t>m<^ <-• 



T. B. M. M. Basımevi 



S. Sayısı: 56 ya ek 
Trabzon Milletvekili Salih Esad Alperen'in, Dilekçe Komisyonu
nun 14 . VII . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 102 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe ve 

Anayasa Komisyonları raporları (4 /71) 

Anayasa Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa Komisyonu 23 . II . 1951 

Esas No. 4/71 
Karar No. 7 

Yüksek Başkanlığa '__ • «r '" "r" "^ 

14 . VII . 1950 tarihli Haftalık Karar cetveli 
ile neşredilen Emekli Jandarma Yüzbaşısı Kesit 
Sümer'in emeklilik iş'eıninin kaldırılması ve 
kendisinin görevine iadesi hakkındaki Dilekçe 
Komisyonunun 7 . VII . 1950 tarih ve 102 sayılı 
karar Anayasanın 54 ncü faddesiyle telif •edile
mediğinin bey aniyi e Kamutayca incelenmesi 
Trabzon Milletvekili Salih Esad Alperen tarafın
dan istenilmesi üzerine adı geçen komisyon tara
lından hazırlanan ve zikri geçen 7 . VII . 1950 
tarih ve 102 sayılı kararın değiştirilmesini mu
cip bir sebeb bulunmadığına mütedair 11.1.1951 
tarih ve 9904 - 1164 sayılı rapor Kamutayca 
Anayasa Komisyonuna tevdi edilmekle yapılan 
incelemede: 

Dilekçe sahibi Reşit Sümer'in emeklilik mu
amelesinin iptali hakkında açtığı dâva üzerine 
Askerî Yargıtayca yapılan tetkikat sonunda: (dâ-
vac nm Sürüç tice Jandarma Komutanı iken 
subaylık ve zabıta amirliği vasıflarına yakışmı-
yan hareketlerinden dolayı müteselsil sicil üst
lerinin verdikleri menfi sicil üzerine 3660 sayılı 
Kanunla değişen 1683 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin H fıkrasına göre, emekliye aydıldı-
ğı ve kararınm da 1 Temmuz 1948 de Yüksek 
Onaydan geçtiği ve verilen menfi sicilin sicil yö
netmeliğine ve kanuna uygun olup esas, şekil ve 
salâhiyet noktasından kanuna muhalif bir hare
ket görülmediğinden davacının varit görülmiyen 
dâvasının reddine 14 . VII . 1949 tarihinde ka
rar verildiği görülmüştür. 

Emeklilik muamelelerinin iptali hakkındaki 
dâvaların görülmesi, askerlerin zatişlerine taal
lûk eden dâvalarının tetkik ve muhakeme usulü 
hakkındaki kanunun 3 ncü maddesinin C bendi 
mucibince Askerî Temyiz mahkemesinin (Yargı-
taym) vazifesi cümlesinden olmasına ve dilekçe 
sahibinin açtığı dâvanın da yukarda zikredildiği 
üzere reddedilmiş olmasına göre emeklilik mua
melesinin kaldırılması hakkında Dilekçe Komis
yonunca verilen 7 . VII . 1950 tarih ve 102 sa
yılı karar Anayasanın 54 ncü maddesinin hük
müne muhalif bulunduğundan işbu kararın kal
dırılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

F. H. Demirelli 
Afyon K. 
K. özçoban 

İmzada bulunmadı 
Bingöl 

F. F. Düşünsel 
İsparta 

R, Turgut 

Sözcü 
Konya 

B. Alabay 
Ağrı 

C. Yardımcı 

Diyarbakır 
F. Alpiskender 

İstanbul 
M. Benker 

Kâtip 
İçel 

H. Fırat 
Ankara 

E. Eren 

Erzurum 
M. Yazıcı 

Konya 
T. Kozbek 

Manisa Sivas Sivas 
M. Tümay E. Damalı I. Dizdar 

Tokad Trabzon Zonguldak 
II. ökeren F. A. Barutçu Y. M. Alakant 





S. Sayısı: 621ye ek 
Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Sâbis'in, Büyük Millet Mec
lisi azasının tahsisat ve harcırahları hakkındaki 1757 sayılı Kanuna 
ek 3050 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair Ka

nun teklifi ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları raporları (2/11) 

Anayasa Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa Komisyonu 
Esas No. 2/11 

Karar No. 6 

23 .II . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Sâ
bis'in Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve 
harcırahları hakkındaki 1757 sayılı Kamına ek 
3050 sayılı Kanunun ikinci maddesinin değişti
rilmesine dair Kanun teklifi Kamutayın 17 . T . 
1951 tarihli 31 nci Birleşiminde teklifin Anaya
saya muvafakat ve muhalefeti noktasından tet
kik edilmek üzere Komisyonumuza havale bu-
yurulmakla incelendi. 

Anayasamızın 13 ncü maddesinde normal 
seçimlerin dört yılda bir yapılacağı zikir, 18 
nci maddesinde de, Milletvekillerinin yıllık 
ödeneklerinin özel kanunla gösterileceği açık
lanmış bulunmaktadır. 

Bu iki maddenin açık metninde, Milletvekil
liği normal süresi dört yıl olmak üzere (yılla) 
ifade edilmiş ve buna mütenazır ve uygun ola
rak ödeneklerinde (yıllık Ödenek) suretinde 
tavsifi yapılarak, tediye suretinin özel bir ka
nunla gösterileceği tasrih edilmiştir, ödenek
lerin lügat mânası herkesçe malûm olan (yıl
lık) olarak tediyesi hususu, bir Anayasa hük
mü olmasına göre, bu ödeneklerin tediyesi hu
susunda yapılacak özel Kanunların, Anayasa
nın bu hükmüne uygun olacağı, ve buna gerek 
metin ve gerekse mâna itibariyle - Anayasanın 
bu maddesi yürürlükte kaldıkça - karşı konamı-
yacağı aşikâr bulunmakta, ve İçtüzüğün 39 ncu 
maddesi ile de, ayrıca Meclis komisyonlarına 
incelenmek üzere gelen her kanun teklifini, 
hükmünün Anayasamızın metin ve mânası mu
vacehesinde tetkika tâbi tutarak, Anayasamıza 
muhalefeti halinde görüşmesiz reddetmek vazi

fesi yüklenmektedir. 
Bu mütalâa ve mülâhazaların Afyon Mil

letvekili Ali İhsan Sâbis tarafından 3050 sayılı 
Kanunun ikinci maddesi ı'iik fıkrasındaki (1757 
numaralı kanundaki yıllık tahsisat için, malı 
sene başında verilen çek ve tediye emirleri 
ölüm veya umumi intihabın tecdidi halinde is
tirdat olunmaz) şeklinde mevzu hükmün (yıl
lık olarak verilecek tahsisata ait çek ve tediye 
emirlerinin, üçer aylık tanzim ve ita olunacağı) 
suretinde yapılması istenen tadil teklifinin Büt
çe Komisyonu raporunda gösterildiği üzere Ko
misyonumuzca da metin ve mâna bakımından 
Anayasamızın 18 nei maddesine aykırı olduğu 
kanaatine ittifakla varılmıştır. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 
İstanbul Manisa İçel 

F. H. Demirelli M. Tümay H. Fırat 
Afyon K. Ağrı Ankara 

K. özçoban C. Yardımcı R, Eren 
İmzada pulunmadı 

Bingöl 
F. F. Düşünsel 

İsparta 
R. Turgut 

İmzada yul'unmadı 
İstanbul Konya Konya 

M. Benker T. Kozbek R. Atabay 
Sivas Sivas Tokad 

E. Damak t. Dizdar H. ökeren 
Trabzon Zonguldak 

F. A. Barutçu Y. M. Alakant 




