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t. — CfE0EN TUTANAK ÖZETt 

. Erzurum Milletvekili Said Başak '111, İhtiyar
lık Sigortası Kanununun 2 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesi hakkındaki kanun teklifi geri verildi. 

Erzurum Milletvekili Sabri . Erduman'ıu, 
bâzı illerde kurulması plânl aştırılan et kombi
nalarına ve bu meyanda birçok para sarfiyle 
malzemesi kısmen temin edilmiş olan Erzurum 
Et Kombinasının ne zaman faaliyete geçeceğine 
yurdun muhtelif köşelerinden İstanbul'a gön
derilen hayvanların alım, satım ve kesim işle
rine dair sorusunu, Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
cevapladı. 

Kütahya Milletvekili Mecdet Alkin'iıl, Güm
rük Tarifesinde yapılması düşünülen değişiklik
ler hakkındaki çalışmaların ne safhada olduğu
na ve ne gibi teknik esaslara dayandığının açık
lanmasına dair sorusuna, Gümrük ve Tekel Ba
kanı cevap verdi. ; 

.Kütahya Milletvekili Mecdet Alkin'in, hu
susi şahıslar tarafından şehir ve kasabalar ara-' 
smdaH işletilen1 kamyon ve otobüslerin sebebiyet. 
verdikleri kazaların önlenmesi için ne gibi ted

birle r alındığına dair sorusu, Ulaştırma Bakanı 
tarafından cevaplandırıldı. 

İzmir Milletvekili Muhiddin Erener'in, Ga
latasaray Lisesi eski Müdürü Behçet Güçer'in, 
cenaze merasimi sırasında mektebin önünde 
vukua gelen müessif hâdisenin mahiyetine dair 
sorusu, Millî Eğitim Bakanı hazır bulunmadı
ğından gelecek. Birleşime bırakıldı. 

Erzurum Milletvekili Emrulİah Nutku 'mm, 
on altı kişilik mürettebat ve hamulesi ile batan 
Galatasaray Vapurunun selâmetle 'seyrini temin 
edecek alât ve vesaiti olmadığı halde bu mev
simde sefere elverişli olduğuna dair kimler ta
rafından rapor verildiğine ve bu gibi deniz ka
zalarının önlenmesi için ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair sorusuna, Ulaştırma Bakanı ce
vap verdi. 

Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik'in, 
-Biga'da kendisini karşilıyanlar arasına katılmak 
istiyen Gençlik Kulübü azasının' menedilmesi 
sebebine dair İçişleri Bakanlığından olan soru
suna, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
tarafından cevap verildi. 

— 328 — 
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Van. Milletvekili.,,. Jff er id Melen 'in, Van 'in 

Başkaje İlçesinde son iki ay içinde zuhur eden 
sâri hastalığın mahiyetine, sirayetini önlemek 
için alman tedbirlere ve bu ilçede Hükümet ta
bibi ye; sağlık .'menuıru olun olmadığına dair so
rusunu, Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanı cevap
ladı. '. ;l ' 

Tütün Ekicileri Ortaklıkları ve Birlikle fi 
hakkındaki Kanun tasarısının bir müddet görü-
şülmesi sonunda Tarım, Ticaret, Gümrük ve 

im o : ı 
Tekel, Maliye ve Bütçe komisyonlarınca ayrt 
ayrı ve yeniden incelenmesi kararlaştırıldı., 

11 IV. 1952 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. ••..-•:'.-, 

Başkanvekili . Kâtip 
Ağrı Milletvekili İsparta Milletvekili 

C. Yardımcı S. Bilgiç 
Kâtip 

İstanbul Milletvekili 
F. Tekü;. 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Önerge 
1. — Mardin * Milletvekili Kemal Türkoğlu'-

nun, Anayasanın 49 ncu maddesinin yorumlan
ması hakkında önergesi (4/244) (Anayasa Ko
misyonuna) ; 

Rapor 
2. — Uluborlu İlçesi merkezinin Senirkent 

Kasabasına ve Senirkent Bucağı merkezinin de 
Uluborlu. Kasabasına kaldırılmasma, ilce adının 
Senirkent, bucak adının da Uluborlu olarak de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/229) (Gün
deme). 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Celâl yardımcı 
KÂTİPLER : Said Bilgiç (İsparta), Füruzan Tekil (İstanbul) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN —Yoklama yapacağız efendim. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

4, — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

/. —- Balıkesir Milletvekili flnver Gureli'nin, 
Zonguldak Milletvekili Suat Başol'un, İhtiyarlık 
Sigortası Kanununun hâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Çalışma Korniş
onu raporu nun Ticaret Komisyonuna havalesi
ne dair önergesi (2/322) |1] 

BAŞKAN — lü tendim, gündem /hakkında 

[1] 150 sayılı haşmayazı tutanağın sorinındad/ır. 

~~ 329 

beyanatta bulunmak üzere söz Enver Güreli'-
nindir. 

TİCARET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENVER 
GÜRELİ (Balıkesir) — Gündemimizin 15 nci 
maddesinde Zonguldak Milletvekili Sayın ar
kadaşım Suat Başol'un (İhtiyorlık Sigortası 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi) 
hakkında bir kanun teklifi vardır. Yüksek 
Meclisiniz bundan evvel bu konuda;• Hükümet 
tasarısını, aldığı bir kararla komisyona' hava
le etmişti. Bunun müzakeresini kolaylaştırmak 
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ve fazla kanun teselsülünü önlemek rnaksadiyle 
bugün ,gündemde bulunan kanun teklifinin 
Ticaret Komisyonunda müzakere ve münakaşa 
edilerek Hükümet tasarısına ithal edilmek üze
re komisyona havalesini arzederim. Bu hususta 
bir de takrir takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işlerinin 

15 nci numarasmdaki (Zonguldak Milletvekili 
Suat Başol'un, İhtiyarlık Sigortası Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında) ki 
kanun teklifinin şifahen arzettiğim sebepten do
layı komisyonumuza havalesini arz ve teklif 

1952 O : 1 
ederim. - . : __•_ ,- • -

'Ticaret Komisyonu Sözcüsü 
Balıkesir Milletvekili 

Enver Güreli. 

BAŞKAN — Enver Güreli arkadaşımızın di
leği Tüzüğün 89 ncu maddesine dayanıyor.. Bu 
teklif hakkında; leh ve aleyhte konuşmak üzere 
iki Milletvekili arkadaşımızın söz alanı hakkı 
vardır. Söz istiyen olmadığına göre, gündemin 
15 nci maddesinde mevcut, teklifin komisyon
daki tasarı ile tevhit edilmek üzere Ticaret 
Komisyonuna tevdiini kabul edenler... Etmiyen-
1er... Kabul edilmiştir. 

Gündeme devam ediyoruz. * 

5. — SORULAR VK CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR 

l l.'rrr tzmir Milletvekili Muhiddin Er ener'in, 
Galatasaray Lisesi eski Müdürü Behçet Güçer'in 
cenaze merasimi sırasında mektebin Önünde vu-
Imagelen müessif hâdisenin mahiyetine dair 
Millî Eğitim Bakanlığından sözlü sorusu (6/596) 

BAŞKAN — Muhiddin Erener burada mı? 
MUHİDDİN ERENEE (İzmir) — Millî Eği

tim Bakanlığı lâzım gelen muameleyi yapmışa 
tır. Sorumdan vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

2. — Balıkesir Milletvekili-Ali Fahri îşeri'-
nin, Gelir Vergisi tahsilatının miktarına, Kazanç 
ve Gelir vergilerinden elde edilen tahsilat farkına 
ve Esnaf, Muamele ve Gelir vergileri kanunları
nın tadil ve ıslahı için ne düşünüldüğüne dair 
Maliye Bakanlığından sözlü sorusu (6/623) 

BAŞKAN—Ali Fahri İşeri burada mi? 
(Burada sesleri) soruyu okuyorum. 

31 . III .1952 
T. Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1. Halen tatbikte olan ve tatbiki çok müş
kül olan ve Hükümeti de çok yoran Gelir Ver
gisi Hazineye senevi ne gelir temin etmektedir? 

2. Eski usul Kazanç Vergisinden Hüküme
tin temin ettiği gelir miktarı neden ibarettir? 

3. Yani eski Kazanç Vergisi1 ile yeni Gelir 
Vergisi arasında fark nedir? Hazineye hangisi 
fazla gelir sağlamaktadır? 

4. Gelir Vergisine ve deftere tâbi olan tüc
carlarımız bu derginin defter tutma külfetinden, 
istedikleri elemanları bulamadıklarından ve bu 
yüzden kazançlarının sekteye uğradığından, lâ-
yıkiyle iş ve kazanç sahalarında daha geniş ça
lışma imkânları bulamadıklarından şikâyet et
mektedirler. 

5. Ciroları 60 bin lirayı doldurmıyan ve 
deftere tâbi olmıyan esnaflar da cirolarının ar
tırılmasını ve 200 bin liraya çıkarılmasını iste-

. inektedirler. Ve bu sınıfta da vergi adaletsizliği 
aşikâr görülmekterir. 

6. Küçük esnaflar ve şoförler de kendileri
ne tahmil edilen vergilerin ağırlığından ve bir 
taksitte de ödemeye mecbur tutulduklarından 
müştekidirler. 

7. Ciroları 40 bin liraya kadar olan bilû
mum imalâtçılar çok az vergi ödemekte ve ci
roları 40 bini aşanlardan da diğerlerine nispe
ten çok vergi alınmaktadır. 

8. Muamele Vergisi de esaslı bir tadile ve 
ıslaha muhtaçtır. Çünkü bu yüzden yerli ma-
mulâtımızm maliyeti, ithal mallarından dalîa 
pahalıya mal olmakta ve sanayiimizin inkişafı
na ve kalkınmasına mâni olmaktadır. 

9. Hulâsa bünyemize ve seviyemize uymi-
yan ve bir çok suiistimallere uğrıyan ve mükel* 
leflcrin de ahlâkını bozan ve Hazineye de çok 
az. gelir temin eden; gerek mükellefleri 'koru
mak ve külfetten kurtarmak ve gerek Hazineye 

— 380 
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daha, çok gelir sağlamak için, bünyemize uygun 
bir, fjpkilde' bu vergilerin ve ' kanunların tadili 
veyaj;islahı için Hükümet ne düşünmektedir? 

Sözlü olarak ;Şaym Maliye Bakanından,'Bü
yük Millet Meclisi kürsüsünden cevaplandırıl
masını riea ve istirlıam> eylerim. i 

V Balıkesir MiUletvekili 
i- Ali Fahri İşeri 

' MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Bu soru cevabının 18 Nisan Cu
maya talikini rica ederim. 

BAŞKAN — Ali Fahri Bey, talikini rica edi
yorlar. 

ALÎ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Pek âlâ 
efendim. 

BAŞKAN —' 18 Nisana talik edilmiştir. 

3. —• Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'm, 
Gelir Yergisine tabi tutulan apartman kapıcıları 
hakkındaki sorusuna Maliye Bakanı Hasan Po-
latkan'in sözlü cevabı (6/624) 

'- . ' , 4 Nisan 1952 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun müte
ferrik istisnaları gösteren 24 ncü maddesinin 
6 ncı bendinde; ticaret mahalli olmıyan yerler
de fertler tarafından istihdam edilen hizmetçi
lerin ki, buna kapıcılar da dâhildir, Gelir Ver
gisinden muaf tutulduğu halde, tatbikatta apart
man kapıcılarının Gelir Vergisine tâbi tutulma
da olduğu görülmektedir. 

Kanunen vergiye tâbi olmıyan vatandaştan 
vergi alınması Anayasaya aykırıdır. Bu kimse
lerin hangi hükme göre vergiye tâbi tutulduk
larının Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasının temin buyurulmasmı say
gılarımla arzederim. 

Kars Milletvekili 
Hüsamettin Tugaç 

BAŞKAN — Maliye Bakanı, : 
MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 

-^ (Eskişehir) •—Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü-
maddesinin 6, fıkrası ile mevzu hizmetçi' ücretle
ri istisnası hususu; bir: taraftan: ; ücreti ödiyen 

. kimselerin hususi şahıslar olması dolayısiyle, her 
'••' hangi bir-şekilde ödenen ücret miktarının tesbiti-
i* ne imkân bulunamaması, diğer taraftan, ücret 

i Ödiyenin bunu her hangi bir gelirinden indire-
: memesi ve aynı zamanda, bu ücrotih; mükellefin. 

.1952 Ö : İ 
;;İ3h;az geçim indirim ̂ d d i c i v a r n : i d a bulunması 
mülâhazalarına müstenittir :; >; 

'Bu bakımdan, mezkûr fıkrada, istisna hükmü
nün'Özel fertler tarafından özer hizmetlerde ça
lıştırılan hizmetçilere münhasır bulunduğu kayıt 
ve tasrih edilmiş bulunmaktadır^ Bıı vasfı haiz 
bulunmıyari bir hizmetlinin vergi dışında bıra
kılmasına kanunen imkân bulunmadığı gibi, 
bilâkis Gelir Vergisi Kanununun 48 nci madde
sinde apartman kapıcılarının mükellefiyet mev
zuuna alınacağını gösteren sarih hükümler de 
mevcuttur. Filhakika mezkûr maddenin 5 nci 
fıkrasında, götürü gider usulünü kabul eden 
gayrimenkul sahiplerinin hizmetinde çalışanla
rın diğer bir tabirle apartman kapıcılarının, gö
türü ücret usulünde vergilendirileceği açıkça-
yazılmıştır. 

Esasen apartıman kapıcılarının bir yıl zar
fında alabilecekleri takdir edilen götürü ücret
ler, kapıcı bekâr olduğu takdirde 540 liradan, 
evli ve çocuklu olduğu takdirde, âzami 1440 li
radan az ise, kendilerinden hiçbir vergi alınma
makta, yıllık ücretleri bu miktarlardan fazla 
ise, en az geçim indirimini teşkil eden yukarda-
ki meblâğlar, (yani asgari 540 ve âzami 1440 
lira) düşüldükten sonra bakiyesinden % 15 nis
petinde vergi alınmaktadır. 

Apartmanlarda, gayrimenkul mutasarrıfları 
tarafından çalıştırılan kapıcıların, Gelir Vergisi 
Kanununun 24 ncü maddesinin 6 ncı fıkrasında 
bahsi geçen hizmetçi ücretleri istisnasından is
tifade edemiyeceklyeri ve binnetice vergi ile 
teklifleri lâzımgeldiği kaza mercilerince de ka
bul ve tasdik edilmiştir. Tatbikatın kanun hü
kümlerine uygun bulunduğu bu suretle'de teey-
yüt etmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN —• Hüsamettin Tugaç, buyurun. 
HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) - 1 Sayın 

Maliye Bakanını dinledik, Bahsettiği 24 ncü 
madde, Gelir Vergisinden müteferrik istisna
ları sayan ve tesbit eden bir maddedir; diyor 
k i : ' 

«Ticaret mahalli', olmıyan yerlerde fertler 
tarafından istihdam edilen hizmetçiler..». Bunları 
tadat ediyor; ve orta -^hizmetçisi, Jjapucu, bah
çıvan, sütnine gibi kimseleri vergiden muaf 
tutuyor. 24-ncü madde ı ^müteferrik istisnaları 
tesbit eden. bir maddedir ve şonv derece sa
rih ve açıktır. Ticaret mahalli olmayan yerle-

~- 331 — 
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rlj «ikametgahları» kaydediyor, .48 nci madde ise 
bunun aksi akaarl ardan bahseder. 

;-'Anladığıma göre, bu husus birçok mali
yecilerin de hâlâ. mütereddit bulundukları. ve 
işıcrini yürütemedikleri, .bir- hüküm olarak ü-
zerinde durulmaya değer bir keyfiyettir, ben,-, 
de de şüphe uyandırmıştır. O da şudur : Tica
ret mahalli olmıyan apartmanları 24 ncü mad
de sarahaten istisna ettiğine göre, 48 nci mad
de, 24 ncü maddenin dışında, kalan han, apar
man gibi aksarlardır,, ticarethane maksadiy-
le kullanılmakta . olan yerlerdir. Ve işletme ye
ri olarak irat getiren yerlerdir. Şimdi Sayın 

. 1952 Ö : İ 
Maliye Bakanı bu iki iıiadcte sanki aynı imiş gi
bi izah buyurdular. Ben bunun için tatmin 
edilmiş değilim. Bu sebeple mevzuu ayrıca bir 
tefsir, konusu- olarak yüksek Meclise getirece
ğim. ..;, .:.•: . ••'..!!':^;:.' .'••. ..••'"•'••'• • »ff? 

BAŞKAN — Maliye Bakam. : ; 
MALİYE BAKANI: HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) —• Arkadaşımı?:, demin cevap arze-
derken sözlerimin , son kısmına dikkat etmimiş. 
İg kaza mercilerince kesinleşmiş bulunmakta
dır. Onun için şöyle midir, Maliye Bakanlığı 
şöyle mi tefsir ediyor? diye düşünmesine mahal 
ve mesağ yoktur. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

i . —• Kocaeli eski Milletvekili İsmail Rüştü 
Aksal'ın, Dilekçe Komisyonunun 9 . II .1950 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2889 sayılı 
kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/23) [X] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

(Rapor okundu) 

-BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, Dilekçe Komisyonunun bu kara
rım hepimiz dinledik. Dilekçe Komisyonu, ge
çen gün de arzcttiğim gibi, Büyük Millet Mec
lisine vâki müracaatlar hakkında hiçbir şey 

'• yapmıyacağına inanmış vaziyettedir. Aceba 
bizim Dilekçe Komisyonu, Anayasanın 82 nci 
maddesi mucibince kendisine vâki olan müraca
atların heyeti umumiyesini böyle ret mi edecek
t i r ! Bunlar hakkında hiçbir müspet karara 
varmıyacak mıdır acaba 1 Bundan evvelki 8 nci 
B. M. Meclisi zamanında Dilekçe Komisyonu 
doğru bir karar vermiş ve bu arkadaş hakkın
da, kanuna uyarak lehinde bir karara varmış
tır. (Van Milletvekili Ferid Melen'in yüksek. 
şeşle gülmesi üzerine) Arkadaşın ağzına bir bez 
tıkamak lâzım ama şimdi sırası değil, sonra ti -
kanm. Maliyeci oldukları için hep gülerler. Ağ
lamaları yakındır inşallah. 

Şimdi arkadaşlar; bu karan okuyacak olur
sak; bir vatandaş B: M. Meclisine müracaat erîi-

[1] 187 sayılı hasmayazı tutanağın ^son un
dadır. 

yor, çocuk zammından dolayı, Oğlu 19 yaşını ik
mal ettiği; için çocuk zammı katcdilmiş. B M . 
Meclisine müracaat ediyor ve diyor k i ; benim 
oğlum araya hiçbir fasıla yermeden yüksek tah
siline devam etti. Fakat benim oğlum tahsilde 
iken 19 yaşını doldurduğu, 20 yaşma bastığı za
man, yüksek tahsile başlamadığından dolayı, ba
na verilen çocuk zammını kestiler. İçtüzüğün 
53 ncü maddesine ve o zamanın anlayışına göre, 
8 nci Büyük Millet Meclisinin Dilekçe Komis
yonu bunu İçişleri Bakanlığından soruyor. İç
işleri Bakanlığı cevaben diyor ki, bu çocuk 19 
yaşını doldurduğu için ve henüz yüksek tahsi
le de geçmediği için bu para kesilmiştir, Dilekçe 
Komisyonu Maliye Komisyonundan da soruyor, 
bu husustaki mütalâanız nedir diyor?. Maliye 
Komisyonu; «mademki tahsiline ara vermemiş
t i r /devam etmiştir ve 19 yaşını doldurduktan 
sonra da kendisi Tıp Okuluna girmiştir, bina
enaleyh çocuk zammının kesilmemesi lâzımge-
lir» diyor. Esasen kendisi, oğlunun Galatasa-
rayda okuduğundan bahsediyor. Galataray Li
sesi, diğer liselerden bir sene daha fazla tahsile 
tâbi olduğu için, bir sene fazla okuduğundan 
dolayı yaşının da binnetiee bir sene ilerlemesi 
lâzımgelecek. Zaten arada fasıla yoktur, fasıla. 
.olmadığına göre çocuk zammının verilmesi lâ-
zımgelir diye 'zammın...verilmesine Dilekçe Ko
misyonu karar veriyor. O zamanın Maliye Baka
nı itiraz ediyor ve iş bizim devremize intikâl 
ediyor. 9 ncu devre Dilekçe.Komisyonu bunu 
tetkik ediyor ve verilen kararı iptal ediyor. Ne 
suretle iptal ediyor?. Müsaade eders'eniz oku
yalım. İçtüzük ve Anayasa hükmüne göre. 
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Eğer Anayasa ve İçtüzükte .Dilekçe Komis-

yoılını dediği gibi demişse onu okuyalım. 
'Bu verilen karar :İçtüzük hükmüne uymu

yorsa eski kararı tasdik ederiz. Orta yerde bü
yük bir haksızlık vardır, bendeniz işi üzerime 
alınış değilim, yalnız okudum, ortada büyük bir 
haksızlık mevzuu vardır, Çünkü yeni komis
yon Anayasanın 82 nei ve İçtüzüğün 53 mad
desinin birinci fıkrasına göre salâhiyetsizlik
ten bahsile işe bakamam diyor ve mahkemeye 
müracaat etmesi lâzımgeliyor diyor. 

Arkadaşlar malûmu 'Tilmizdir ki, gerek idari 
dâvalarda ve gerekse kâzai dâvalarda kendileri-
no.mahsus hükümler vardır, idari dâva açabil
mek için 91 günlük vâde ve zaman mürur ettik
ten sonra vatandaş Büyük Millet Meclisine müra
caat etmiyecek mi, kime müracaat edecek? Orta
da 82 nei madde var. Bütün vatandaşlar başları 
sıkıldığı zaman en son merci olarak Büyük Millet 
Meclisini görüyor. Halbuki Dilekçe Komisyonu 
82 nei maddeye göre kararı bozuyor. Bozamaz 
kararı. Onu tetkik edecekti)*, kanunları tetkik 
edecektir. Ondan sonra karar verecektir. 82 nei 
madde ona yani komisyona salâhiyetsizlik isnat et
miyor. 

Gelelim İçtüzüğün 53 ncü maddesinin birinci 
fıkrasına : «İlkin. Hükümete, Danıştaya, mahke
melere, Sayıştaya verilmesi gereken dilekçeleri 
ilgili makama gönderir.» 

Şimdi, bu maddenin m ati abı, Dilekçe Komis
yonu bir istidayı aldığı vakit ne yapacağını gös
teren maddedir bu. Demek ki, Dilekçe Komisyonu 
başkanı istidayı alır almaz, o istidayı okuduktan 
sonra, komisyona gitmezden evvel, doğrudan doğ
ruya alâkadar olduğu makama sevkeder. Ondan 
sonra, meselâ hükümeti alâkadar ediyorsa hükü
mete, mahkemeyi alâkadar ediyorsa mahkemeye, 
Danıştayı alâkadar ediyorsa Danıştaya sorar. 
Ondan sonra onu komisyona getirir. Eğer Da
nıştay'dan bunun aleyhinde bir karar çıkmışsa; 
o karar vardır diye reddeder. Yoksa bu Danış
tayı alâkadar ediyor diye onu: ; Danıştaya gön
dermez, onu reddetmez. İşte arkadaşlar, görü
yoruz ki burada Dilekçe Komisyonu 53 ncü 
maddenin birinci fıkrasına göre salâhiy etsizim 
dediği maddenin birinci fıkrası budur. Burada 
demiyor- ki; Dilekçe Komisyonu bu gibi mesele
lere bakamaz, salâhiyeti yoktur demiyor. Binaen
aleyh Büyük Millet Meclisinin Dilekçe Komisyo
nunun ı > uhd an evvel vermiş o! duğu o kararı ve-
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J ren heyetin içerisinde acaba İçtüzüğü okuya

cak kadar kudret sahibi insan yok muydu? O ka
rarı vermişler. Beri tarafta yeni komisyon, bu 
Anayasaya ve İçtüzüğe aykırıdır, salâhiyetsizlik 
kararı vererek işi başından atıyor. Bu vatandaş 
nereye gidecek, tabiî Büyük Millet Meclisine şi
kâyet edecek. Ortada mutlak bir haksızlık vardır. 
19 yaşını dolduran bir vatandaşın çocuğu tahsile 
devam ettiği halde çocuk zammını kesiyorlar. Bu 
hak kendisine kanunen verilmiş bir hak değil mi 

, idi? Bu hakkı ondan nez'etmekkanuna aykırı de
ğil midir? Devlet bu zammı o babaya no için ve
riyor? Kendisine bir yardım olsun diye veriyor. 
O vatandaş da Büyük Millet Meclisine baş vuru
yor. Dilekçe Komisyonu Maliye Komisyonundan 
ve alâkalı bakanlıktan soruyor, Maliye Komisyo
nu evet, bu paranın o memurdan, kesilmemesi lâ
zımdır diye mütalâasını bildiriyor. Acaba buna 
Büyük Millet Meclisi salahiyetli değil midir ki, 
Dilekçe Komisyonu salâhiyetsizlik iddia ediyor? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin yegâne 
ve hakiki mümessili değil midir? O salahiyetli ol
maz da başka hangi makam bu Türkiye'de salahi
yetli olur? Büyük Meclis yalnız mahkeme karar
larını bozamaz, geriye bırakamaz :ve hakkı kaza
nın aleyhinde bir karar veremez, diğer her işi bu 
Meclis yapar. Aksi halde icrai, teşriî, kazai salâ
hiyeti nefsinde nasıl bulundurur? 

CEVDET BAYBÜRA (Gümüşaııe) — Kazai 
salâhiyeti var mı? 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Eğer 
mâruzâtım sizleri tatmin etmişse, bundan evvelki 
komisyonun vermiş olduğu kararın kabulünü, ye
ni komisyonun kararının reddini teklif ediyorum. 

Malûl olan bu zat kimbilir ne kadar sıkıntı 
içindedir, çocuğunu ne suretle "tahsil ettirmek
tedir. • f; 

Eey ve karar sizindir. 
HADİ HÜSMEN (İstanbul) — Dilekçe Ko

misyonu bu kararını, biz bu dileği tetkike ehil 
değiliz noktasından vermiş. Bence bu mütalâada 
pek isabet yok. Dilekçe Komisyonu kendisine 
verilen dilekçeleri, bilhassa bu kabîl olan dilek
çeleri tetkik edebilir. Ama onun mevcut kanun
lar muvacehesinde haklı olup olmadığını, araş
tırdıktan sonra haklı görmezse o noktadan red
detmesi, menfi bir mütalâa dermeyan etmesi 
mümkündür. 

j İşin esasına gelince, arkadaşlar, burada fi-
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lan memurun evlâdı var, haksızlığa uğramış, I 
kendisine çocuk' zammı: verilmelidir, muztardır 
gibi mütalâaları bir tarafa bırakacağız. 4598 sa- I 
yılı Kanunun mevzuubahis olan 6 nci' maddesi 
§u hükmüj;koyuyor, diyor ki; «Maaşlı ve ücretli 
memurlara, her çocuk; için beş lira çocuk zammı. 
verilir» bilâhara bu 10 liraya çıkmıştır. «Memur 
tarafından infak edilmekte olan üvey çocuklar I 
öz çocuk sayılır», «Ana babanın her ikisi me-
rimrsa çocuk zammı babasına verilir. Maddenin 
(B) fıkrasında aşağıdaki çocuklar için çocuk 
zammı verilmez» denilmiştir bunun ikinci bendi 
«19 yaşını dolduran erkek çocuğa çocuk zammı 
verilmez» diye yazılıdır. 

Şu halde çocuk 19 yaşını doldurdumu çocuk 
zammını keseceğiz. Ancak bunun bir istisnası var, 
aynı bent de diyor ki: «19 yaşını bitirdiği za
man yüksek tahsile devam etmekte bulunan ço
cuğun bu zammı kesilemez.» bu da 25 yaşına 
kadar devam eder. Hâdisemize bu hükmü, tat
bik edersek 19 yaşını ikmal ettiği zaman lisede 
imiş. Binaenaleyh Tahakkuk Dairesinin bu çô  
cuk zammını kesmesi lâzımdır. Ve kesmiştir. 
Şimdi, 19 yaşını ikmalden bir müddet sonra yük
sek tahsile devama başlamış, bu tahsile intisap 
etmiş; Kesilen çocuk zammı, daha umumi ifade 
ile konuşayım, kesilmiş olması lâzımgelen çocuk 
zammının yüksek tahsile başlryan bir çocuk için 
tekrar ödenmesine başlanacağını temin eden bir 
hüküm karşısında değiliz. Bu ye bunun emsali 
birçok hâdiseler mevcuttur. Burada yalnız Ga
latasaray Lisesine devam ettiği için bu vaziyete 
düşen bir kimse mevzuubahistir. Ancak sınıfta 
kalmış olanlarda vardır, hastalık dolayısiyle 
mektebe devam edememiş olanlar da vardır. 
Tatbikatta, 19 yaşını bitirdiği halde yüksek tah
sile başlıyamamış birçok vatandaşlar mevcuttur, 
bunların hepsinin babalarının çocuk zamları ke
silmiştir. Şu halde kanunun sarih ifadesi karşı
sında bu talebin kabulüne imkân yok. Fakat ar-
zettiğim gibi, Dilekçe Komisyonunun; tetkik 
dahi etmem, mütalâasını şahsan kabul etmiyorum. 

BAŞKAN — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMÖTJ (Balıkesir)T— Muh

terem arkadaşlar, Anayasanın 82 nci ve İçtüzü
ğün 53 neüı unaddeleri hükümlerine göre Meclis 
ve Dilekçe Komisyonu kaza mercilerinin vazife
leri haricinde kalan, işlei'e bakabilir. Hâdise ço
cuk zammının kesilmesi hakkındaki muameleden 
ibarettir. Maliye memurları tarafından: yapıl- | 
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mı s; olan bu idari muamele,, idari bir tasarrufu 
teşkil eder. Bu tasamı fa karşı yapılan müraca
atın yeri Danıştay, olması lâzımdır. Bu gibi hal
lerde Meclise gelmesine gerek İçtüzüğün 53 ncü 
ve gerekse (Anayasanın 82 nci maddesi müsait 
değildir. Burası ne idari mahkeme, ne de adlî 
mahkemedir. ı Biz. ancak vatandaşa kanun yol
larının kapalı bulunduğu hallerde vatandaş hak
sız bir muameleye mâruz kaldığı takdirde Bü
yük Millet Meclisi olarak ancak burada o mua
meleyi tetkik eder ve onu ıslah edebiliriz. Bu
nun haricinde kaza mercilerinin vazifelerine mü
dahale suretiyle bu gibi işleri tetkik etmemize 
Anayasa ve İçtüzük hükümleri asla müsait de
ğildir. ' Bu itibarla Dilekçe komisyonunun ra
poru gayet yerindedir. Raporun onanmasını ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN— Sinan Tekelioğlu'nun bir öner
gesi var, okutacağım. 

DİLEKÇE KOMİSYONU. BAŞKANI AB
DULLAH AYTEMİZ (Maraş) — Aziz arka
daşlarım, komisyonumuzun ^kararı konuşulur
ken acaba kürsüye çıkmak nasip olacak mı? di
ye düşünüyordum. Çünkü ö kadar isabetli bir 
'karardı ki, itiraz edileceğini hiç,tahmin etmiyor
dum. . , 

Eski milletvekili arkadaşlarımızdan birisi 
yine itiraz etti. Şu hakikati anladık' ki, ne za
man Dilekçe Komisyonunun bir kararı yüksek 
huzurunuza gelirse, mutlaka Sinan Tekelioğlu 
arkadaşımız bu vesile ile Dilekçe Komisyonu
nun . şahsiyeti mâneviyesine hücum etmektedir. 

Şükrederim ki, bu, bir iki kelime konuşma
ma imkân vermiş bulunmaktadır. 

Efendim, hâdise şudur : Dilekçinin çocuk 
zammı kesilmiştir, bunun iadesini istemekte
dir. Biz bu dileği tetkika lüzum görmedik bu
nunla beraber mesele esaslı şekilde komisyonu
muzu meşgul etmiştir. Binaenaleyh, sadece va
zifesi zlik düsturuna sığınarak bu işi üzerimiz
den atmış değiliz, esasından tetkik etmişizdir. 
Niçin? Çünkü, Yüksek Meclisle itiraz vâki olur, 
istizah edilir, o zaman işi açıklamak lâzımdır. 

Bu zaty diyor ki, fiUhakika hususi kanunun 
6 nci maddesinin B bendinde, 19 yaşını ikmal 
eden çocuk; içinj;20 yaşında iken yüksek tahsile 
başlarsa, çocuk zammı verilir. Ama bizim du
rumumuz böyle değildir. Galatasaray'm" bir hu-, 
susiyeti vardır, diğer liselerden farklıdır, bir1 
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sene fazladır. Binaenaleyh,- bu liseye devam 
edenler 3.9 yaşını ikmal edince liseyi bitirmeye 
imkân bulamazlar, ancak.: 20 yaşında bitirir ve 
21 yaşında da yüksek tahsile başlarlar. Binaen
aleyh, diğer liselerden, farklı olan Galatasaray-
dan mezun olan çocuğun 19 unu mütaakıp, 20 
yaşında yüksek tahsile devam etmesi imkânı 
yoktur. Binaenaleyh bu bir zarurettir. 21 yaşı
na bastığı zaman çocuk zammının verilmesi lâ-
zımgeliv. 
- Bizden evvelki komisyon, Maliye Komisyo

nundan mütalâa sormuş, Maliye Komisyonu 
yirmi yaşma basmış olan çocuk, fasılasız yük
sek tahsile devam ettiği müddetçe velisi veya 
babası çocuk zammından istifade edebilir diyor. 
Komisyon bu mütalâayı alınca, buna istinaden, 
çocuk zammının verilmesi icabedecegi kararını 
veriyor. 

Eski milletvekillerinden İsmail Rüştü Aksal 
tarafından vâki olan itiraz üzerine aynı komis
yon işi tekrar ele alıyor. İlk tetkikmda gaflet 
ettiği vazife meselesini teemmül ediyor. Hukuk 
âleminde bilinen bir hakikat vardır; vazife ve 
salâhiyet meselesidir. Salâhiyet cihetini tetkik, 
itiraz ile mukayyettir. Çünki nizamı âmme ile 
alâkası yoktur. Fakat vazife, intizamı âmme 
meselesidir, re'sen nazara alınır. İddia edilme
se dahi re 'sen her hangi bir müessese veya mah
keme, bu işi ilkin tetkik eder. Binaenaleyh bu 
vazife öyle bir iştir, ki kanun bunun smırmı 
tâyin ve tahdit etmiştir. Bunun hududuna çık
manın imkânı yoktur. Çıkılırsa nizamı âmme 
ihlâl edilmiş olur. Bu vazifeyi kanun tâyin et
tiği için, içtihat ve kıyasa mesağ yoktur. Bu se
beple, ilk kararı veren komisyon düşünmüş, 
bu nasıl bir muameledir. Bütün münasebatı hu
lâsa etmeye vaktimiz müsait değil ama şu nok
ta da hu, bir idari tasarruftur, bir idari mua
meledir. Şu halde idari muamelelerin tetkik 
mercii Devlet Şûrasıdtr. Malî ise kazanç ve iti
raz komisyonları ve binnihaye yine Şûrayı Dev
let. Askerliğe mütaallik ise Askerî Yargıtay, : 
adlî kaza ise Temyiz Mahkemesidir. Hulâsa: Bu 
gibi meselelerin mercii vardır, oradan geçer ve 
neticelenir. Komisyon bu itirazı tetkik ederken 
vazife meselesini ele almış, bit işin bir idari mu
amele olduğunu görmüş ve derhal Devlet Şûra
sı Kanununun 22 nci, 23 ncü maddelerini hatır
lamıştır. 23 ncü. madde diyor k i ; «Mahkemele
rin vazifesi haricinde kalan idari muamele ve 
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| kararlardan mutazarrır olanlar ve bu kararlar

dan dolayı hakları mııhtel olanlar dâva daire
sine müracaatla dâva açar ve dâva dairesi do 
bu dâvayı hallü fasleder.» 

Şu halde Tüzüğün 53 ncü maddesinin birinci 
fıkrası ona eklenmiş. Birinci fıkra ne diyor1? 
Komisyona gelen işler, mahkemelere ait ise, 
Devlet Şûrasına ait ise oralara gönderilir. 

Fakat tatbikatta komisyon komisyon olalı 
göndenniyor da, vazifesizlik karariyle reddedi
yor. İkisinin varacağı netice birdir. Doğrudan 
doğrya göndermekle, göndermemek arasında.' 
hiçbir fark yoktur. Yalnız komisyon sadece d k 
lekçeyi okuyup bu kararı vermiyor; evvelâ 
ait olduğu Vekâlet veya makamdan soruyor, 
bu iş hakkında ne gibi bir muamele yaptınız, 
diyor? Bu şekilde cereyan eden muamele' " ile 
cevabını aldıktan sonra kararını veriyor. 

Şu halde iptidaen kendisini vazifeli zanniy-' 
le bu kararı veriyor. Devlet Şûrası Kanununun 
açık hükmü, karşıs ındave Tüzüğün keza sarih" 
bendi karşısında vazif esizlik kararını veriyor. 
Diyor ki ; idari bir dâva mevzuudur, mukadde
ma verdiğimiz İcar ar yanlıştır. İtiraz bu nokta
dan varit görülüyor. Aynı zamanda raporunu 
tanzim ve imza ediyor. Şimdiki komisyon, böyle
ce ıslah edilmiş, düzeltilmiş, imza altına alınmış 
bir kararı kabullenmiş oluyor. Kabullenmekte 
acaba isabet var mı, yok mu? Elbette isabet 
vardır. 

Muhterem Sinan Tekelioğlu arkadaşımız, 82. 
maddeye baş vurdu, orasını bir mesnet olarak 
gösterdi. 

Hakikaten ben de milletvekili olduğum za
man bu madde beni de düşündürdü. Fakat son
ra bu maddenin niçin vaz'edildiğinin hikmetini , 
kolayca anladım. v 

Bir kere Anayasada 54 ncü madde ile Mec
lisin ve onun bir uzuv ve cüzü olan komisyonun 
vazifesi menfi olarak tâyin edilmiştir. Bu mad
deye göre mahkeme kararlarına müdahale edile
mez. Mahkeme kararma müdahale edilemez'in 
şümulünde, yalnız adlî kaza değil, askerî hattâ 
malî ve idari kaza da vardır. Devlet Şûrasının 
kararı adlî mahkeme kararı değildir ;ama ken
disi, mahkeme gibi değil de mahkemenin ta 
kendisidir. Çünkü Devlet Şûrası Kanununun 22. 
maddesinin ikinci bendi aynen şöyle diyor: 

«Dâva daireleri müstakil mahkeme sıfat ve 
salâhiyetini haizdir.» Şu halde Devlet Şûrasına 
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ait olan bir iş, gerek Devlet Şûrasına baş. vurul- . 
sun gerekse vurulmasın, netice itibariyle muşa- j 
vidir. Niçin? Çünkü Devlet Şûrasında görülecek 
bir, iş B. M. M. ne gelemez. Bir iş için iki vazi
feli merci gösteremezsiniz. Ya Devlet Şûrasına ait
tir orada neticelenir, yahut da Meclise aittir, Dev
let Şûrasına gitmez. Bu, aynen Anayasanın hük- ı 
müdür. Sayın Sinan Tekelioğlu, Anayasanın bu 
açık hükmü olmasa hakikaten birçok meselelerde 
biz de acıyoruz, istiyoruz ki karar verelim. Ne ya
palım ki, Anayasa her kanunun -fevkinde vacibül-
ittiba bir kanundur. Bunun hududu haricin e. çıkı- | 

lamaz. Bundan dolayıdır ki komisyonunuz, herhan
gi bir hâdisenin tetkiki Devlet Şûrasına ait ise o işi. 
oraya gönderir; Gönderdikten sonra müspet çık
sın menfi çıksın, Meclis bir daha o işe clkoymaz. 
Günkü Anayasa, Meclis mahkeme kararlarına 
müdahale etmez, elemiyor, müdahale edemez, di
yor. Şm halde 82 hci maddenin faydası? Her va
tandaşın, her Türk'ün gerek şahsını, gerekse baş
kalarım ilgilendirsin, şikâyet tarikiyle Büyüiv 
Millet Meclisine müıacaat edebilmesine! edir. Bü
yük Millet Meclisi Başkanı da Dilekçe Komisyo
nuna havale eder.. Temyiz mahkemesinde, Dev
let Şûrasında böyle mütaaddit dairelere inkisam 
eden müesseselerde tefriki vezaif tâyin edilmiş
tir. Orada bir kâtip reise sormadan" dosyayı alır, 
dördüncü daireye ise oraya havale eder. Böyle 
olmakla-beraber, Anayasa açıkça (mahkeme ka
rarları müdahaleden masundur) dediği halde Bü
yük, Millet Meclisi Başkam sırf mahkemeye ait 
olan, mahkeme kararma dayanan bir işi doğru
dan doğruya yanlış geldi, diye merciine sevk et
miyor. -Yine Dilekçe Komisyonuna gönderiyor. 
Sebebi nedir acaba?, 

Sebebi şudur : i ler iş Meclise intikal etsin; 
her kanuna taallûk eden meselelerde bir boşluk 
varsa, bir kanunun tadil, tebdil, hattâ ortadan 
kaldırılmasını icabettirir vaziyetler varsa, mil
letvekilleri komisyonlarda bunlara vâkıf olsun
lar, malûmat edinsinler, diye!. Kanun teklif et
mek salâhiyeti Hükümete ve milletvekillerine 
aittir. Nitekim gelen birçok işlerde yapılmış hiç 
bir muamele yoktur. Hattâ Hükümetten değil, 
Allahtan istemek kabilinden işler dahi Meclise 
geliyor. Bunları tetkik eden milletvekillerinin 
icabederse bir kanun teklif etmeleri için bir açık 
kapı 'bırakılmıştır. Bu kapının açılması, her ge
len işe Meclis bakar demek mânasında değildir. 
öyle ol sa idi şimdi yapılm akta ol an Meclis binası | 
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da bize dar gelirdi. Bütün Devlet işleri buraya 
intikal eder. Meclisin, kendi vazifesini Anayasa 
ile tâyin ettikten sonra her keşten evvel koyduğu 
nizama hürmetkar olması lâzımdır. Ama bir yan
lışlık varsa tâdil edilebilir, tashih edilebilir, bu 
da yedi kudretindedir. Binaenaleyh yalnız 82-
nci maddeyi değil, 53 ııcü maddeyi de okumak 
lâzımdır. 

SİNAN TEKEL İOĞEU (Seyhan. Onu oku
duk. 

ABDULLAH AYTEMİZ (Devamla) — Nok
san tarafını da ben ikmal edcAİm. Gerek tüzük, 
gerek Anayasa tetkik edildiği zaman görülür ki, 
.Meclisin müspet ve menfi olarak vazifesi iki cüm- -
le ile ifade edilmektedir. Anayasa menfi tarafı 
almış; Meclis mahkeme kararlarına müdahale 
edemez) demiş, başka bir şey yok. Fakat tüzüğün 
53 neü maddesi, şüphesiz ki, Anayasanın 46 neı 
maddesinden ilham almıştır, çünkü tüzük tesis 
kabilinden bir hüküm koyamaz. Ancak kanunun 
kapalı olan taraflarını açıklar. Anayasanın 46 
neı maddesini bu vesile ile arzedeyim: (Vekiller^ 
Büyük Millet Meclisine karşı mesuldür, salâhi
yetleri dâhilinde olan işlerden ve hattâ maiye
tinde bulunan kimselerin işlemlerinden mesul
dür. Şu halde mesul olan makam Yüksek Meclise 
karşı Vekiller Heyetidir ve Vekillerdir. "• Diğer 
memurların diğer müesseselerin mesuliyeti 
yoktur. Derece derece vekâlete müntehi • 
olurlar. Bundan dolayıdır ki, tüzüğün 
53 ııcü maddesinin mânası açıklanmış, 
bir hüküm haline konmuştur. Birinci fıkra ma

rn, ikinci müspet, üçüncü ve dördüncü 'bentleri 
menfidir. Müspet olan iki bendidir. Mahkemeye 
ait olanı komisyon hiç bakmadan gönderir. 

İkincisi, icranın kararını tetkik eder. 53 ııcü • 
maddenin 2 nci bendi müsbettir, 46 neı madde
den aldığı ilhamla tetkik eder. Binaenaleyh - 53 • 
neü maddenin dört bendinden yalnız ikinci bendi 
komisyonun vazifesini tâyin etmektedir. 

Şimdi hulâsa edersek; yüksek Meclis mah
keme kararlarına bakamaz, müdahale edemez. 
Zaten bir iş ya Maliyede, ya Adliyede, ya Dev
let Şûrasında olur. • Bunlar usulü dairesinde 
gidiyor. Fakat icranın son kararma itiraz vâ-. 
ki olursa, yani iş vekilin icraatına ait olursa 
ona- bakar, İnşaallah yakında • onu da görecek
siniz. Hariciye Bakanlığının Emekliye Şevk, 
Kanunu vardır. • Bu kanuna göre muamele Ve
kile gelir ve onun tasdiki ile tekemmül eder. İş--
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te bu gibi mesai 1 Meclise gelir, çünkü bu, icra- I 
nııı son kararıdır. Eğer bu karar bir idari ve
ya kazai m erciden çıkmış olsaydı şüphesiz ki, 
o'da gelmez, Devlet Şûrasında halledilirdi. Bu 
itibarla 82 nci maddeye güvenmiyelim. Bu bir 
açık kapıdır, kanunlar bir bütündür, madde
ler üzerinde durmak doğru olmaz. Kanunlar 
birini takip eder... ve biribiriyle irtibatlıdır. 
Bu iş bir vazife meselesidir. Karar, açık ola- • 
rak Devlet Şûrasına aittir. 

Tekrar etmeye lüzum görmem. Fakat çok 
ehemmiyetli bir noktadır. İhtilâf idari bir mu
ameleye mütaallik olunca ancak Şûrayı Dev
let Peavi Dairesine müracaat edilebilir. Bu gi
bi idari dâvaları ancak Devlet Şârası Deavi 
Dairesi hal ve fasleder. Böyle olunca buna 
Meclisi Âli ve komisyonunuz nasıl bakabilir» 
Bu gibi idari dâvalara Meclisi Âlinin bakması 
için İçtüzük ye Anayasa müsait değildir. Ba
karsa vazifesi hududunu geçmiş olur ki, asla 
doğru değildir. 

HADİ HÜŞMAN (İstanbul) — Sual. Efen
dim; alâkalı mazereti dolayısiyle Danıştaya 
gidememiştir. O halde yol kapalı, şimdi bu yol 
da kapanırsa tatmin edilmemiş olarak ken
disini bırakmak doğru olur mu? Bu bir.. 

İkincisi, idare mercilerinin son kararı bi
ze gelir diye buyurdunuz. İdare merciinin son 
kararı,, bugün dilekçe veren şahıs hakkında
ki karardır. Danıştaya gidemediği için Danış
tay kararını istihsal, edememiştir. İdare mer
ciinin son kararı olması lâzımgelen Danıştaym 
kararı olmadığına görp, idare merciinin son ka
rarı idare makamının bu kararı değil midir? Bi
naenaleyh, bunu son karar olarak kabul ede
rek Dilekçe Komisyonunda tatbik etmek doğru 
olmaz m i l 

ABDULLAH AYTEMİZ (Devamla) —'• E- | 
fendim, Devlet Şûrasına ait olan bir iş 90 gün
lük bir müddete tâbidir. Yani muamelenin, 
kararın tarihinden itibaren 00 gün içinde va
zifeli olan Devle t Şûrasına müracaat etmek 
mecburiyetindedir. Binaenaleyh bu .müddetin j 
müruru ile hasım lehine muhkem kaziye hâsıl 
olmuştur. Devlet Şûrası ile mahkeme arasında 
hiçbir fark olmadığına göre, arzettiğim gibi 
Deyİet Şûrası Kanununun 22 nci maddesi mah
keme sıfat ye salâhiyetini haiz dediğine göre, 
90 günlük müddet zarfında gitmek mecburiye
tinde idi, gitmemişse, kendi hakkını iskat et- | 
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mistir, başka hak bulamaz. Hukuk âleminde bi
linen bir kaziyei muhkeme vardır, bil kaziyei 
muhkeme dahi hasmın lehine tekevvün etmiştir. 
Kaziyei mulıkemeleri ihlâl etmek katiyen doğru 
olmaz. d 

Hulâsa gerek gitsin ve gerek gitmesin, git
mesi lâzımdı ama gitmemiş, hakkı sakıt olmuş
tur, diğeri lehine bir kaziyei muhkeme doğmuş
tur. Binaenaleyh Meclise gelemez. 

Aksini tasavvur edin, eğer Devlet Şûrasına 
ait olan bir işi alâkalı, Meclise getirmek isterse 
daima elinde olur, ister oraya, ister buraya gi
der; vazife için merci tanımaz. Ya orasıdır, ya 
mahkemedir. Ne olur? Şimdi, Devlet Şûrasında 
emsali, muameleleri kaybetmiş. Kendisi imira-

: caât etse aynı akıbete uğriyaeak. 90 günlük 
müddet geçtikten sonra Meclise gelir. Binâen
aleyh hukuk ilmindeki anlayışima göre, kanaati 
şahsiyem Şûrayı Devlete ait olan bir işten do
layı gerek baş vurmuş olsun, gerek vurmamışı 
olsun, asla Meclise gelemez. 

BAŞKAN — Bir sual daha var efendim. 
CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Efendim, niev» 

zuuhabis hâdisemizde, çocuk zammının kesilme
si mevcut kanunlara aykırılıktan neşet etmiştir, 
deniyor. Çocuk zammının kesilmesi bizatihi ka
nunun imkânsızlığından mı olmuştur? 

ABDULLAH AYTEMİZ (Devamla) — Efen
dim, vazife meselesini arzettim. Bu, hususta şah* 
san cevap vereyim. Bizim komisyonumuz evvelâ. 

BAŞKAN — Sual komisyona müveccelıtir. 
Şahsan birbirinize sual soramazsınız, komisyon 
adına cevap vereceksiniz. 

ABDULLAH AYTEMİZ (Devamla) — Ko
misyonumuz bu işi vazifesiz addetmiş, işin içine 
girmemiştir. Şu binanın kapısını mestur kıldık
tan sonra, kimse içeriye giremiyor. Binaenaleyh 
binanın içinde ne var diye sorulur mu! Böyle 
olmakla beraber, arzedeyim efendim; hakikaten 
Dahiliye Vekâletinden, mütalâa sorulmuş/Dahili

ye Ve.kfd.eti - cidden calibi nazardır - «bu adama as-
| la hak verilemez» demiş altıncı maddenin (B) ben-
j dine göre 19 yaşım bitirmek, 20 yakındayken 

yüksek, tahsile başlamış olmak şarttır. Halbuki 
[ bu çocuk yüksek tahsile bir sene sonra başla

mıştır,. Adamcağız diyor ki; 21 ,yaşında başla
mıştır ama ne yapalım ki Galatasaray Lisesin-; 
den mezundur, oranın müddeti 12 senedir, di-

[ ğerlerinden bir sene fazladır. Onun için bir se-

— 337 — 

http://Ve.kfd.eti


B : 60 11.< 
ile sonra yüksek tahsile gitmiştir. İşte bu zaru
retten dolayı bu paramı verin diyor. Hakikat 
ve mahallî içtihat da budur. Nitekim Maliye Ko
misyonu da verilmesi lâzımgelir mütalâasında 
buluhmuştur. Ama vazife noktasından komis
yon, kendisini, işin esasına girmeye salahiyetli 
görmediği için, vazifesizlik kararını vermiştir. 

BAŞKAN — Söz alanlardan sonra sual so
racakların isimlerini sırasiyle tesbit ediyorum, 
şimdi bu hususta söz alanlardan Daim Süalp'e 
söa veriyorum. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muhte
rem arkadaşlar, kanaatimce, mesele göründüğün
den çok daha fazla mühimdir. Dilekçinin duru
mu mevzuubahis değildir. Kanunun ruh ve mak
sadı ile lâfzı arasında tearuz var. Şöyle ki; biz 
bâzı okulları, kanuna istinaden 11 sene, bâzıla
rını 12 sene kabul etmişiz. Halbuki vâzıı kanu
nun maksadı şudur, lisede okuyan bir talebe sı
nıfta kalmamak şartiyle tahsile normal zamanda 
başladı ve normal zamanda bitirdi ise yüksek 
tahsili ikmal edinceye kadar çocuk zamanından 
istifade etsin. Bu itibarla kanunun altıncı mad
desinin (B) fıkrası ile şu hükmü koymuştur. 

19 yaşını dolduranı erkek ve 25 yaşını doldu
ran kızlar için gocuk zammı verilmez. Ancak, 
19 yaşını bitirdiği halde yüksek tahsile devam 
etmekte bulunan erkekler için 25 yaşma kadar 
verili/. 

Demek ki, normal okuyan, ara vermiyen ve 
sınıfta kalmıyan bir erkek talebe 25 yaşma ka
dar bu haktan istifade ediyor. 

12 senelik liseye giren bir genç şu hakkı ileri 
sürüyor, diyor ki: normal zamanda girdim, hiç 
Sınıfta kalmadım, yüksek tahsile devam ediyo
rum, binaenaleyh beni de bu haktan istifade et
tirin. Kanun vâzıı kanunu yaprken demiyor ki, 
şıi şu mekteplerde okuyan talebeler 25 yaşma 
kadar istifade etsinler, şu şu mekteplerde oku
yanlar istif ade etmesinler. Böyle bir şey yoktur. 
Bunun başka bir cephesi daha vardır ve eski 
Dilekçe Komisyonu işi tezekkür etmiştir. İçiş
leri Bakanlığının mütalâasını almış, Maliye 
Encümeninin mütalâasını almış; bütün bu mü
talâalar ve komisyonun tanzim ettiği rapor di
lekçinin lehindedir. Dilekçiyi haklı görmüşler. 
Çünkü dilekçinin bu kanunlardaki tearuzlada 
clalilû tesiri yoktur. Eğer biz dilekçinin, kanu
nun sadece lâfzına bakarak hakkını tanımı
yorsak, 19 yaşında çocuk zammını kesmemiz 
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icabeder. Çünkü diğer bir maddo şöyle diyor: 
«19 yaşını bitirdiği halde lise tahsilini ikmal 
etmemiş olanlara çocuk zammı verilmez». Bu ço-, 
cuk sınıfta kalmamasına rağmen... ir ı!. 

BAHADIR DÜLGER,(Erzurum) -^Kanunu 
değiştiririz. 

MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — Ka
nun vâzımııi maksadı ile kanunun metni arasın
da bir tenakuz vardır. 

Dilekçe Komisyonunun, Danıştaya müracaat 
etmesi lâzımgelir, şeklindeki raporuna gelince; 
farzedelim ki; Danıştaya müracaat etti, Danış
tay diyecek ki: Kanun sarihtir, 20 yaşında 
iken sen yüksek mektepte değildin, binaena
leyh alamıyaeaksm. Bu vaziyette, mekteplerden 
bir kısmına hak tanıyoruz, bir kısmına tanımı
yoruz. Hele evvelki sene kabul ettiğimiz kanuna 
göre liseleri 12 seneye çıkardık, bundan böyle 
hiçbir yüksek mektep mezunu çocuk zammı ala
mayacaktır. (Kanun değiştirilsin sesleri) 

Arkadaşlar, bu iş görüldüğünden çok daha 
fazla ehemmiyetlidir. Binaenaleyh arkadaşlar 
bu husustaki mütalâalarını esirgemesinler. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) —-Sayın 

arkadaşlar; Dilekçe Komisyonu Reisi arkadaş 
Anayasanın 82 nci maddesini tefsir buyurdular. 
Ondan sonra bir de Anayasanın 54 ncü madde
sinden bahsettiler. Ondan sonra da asıl kendile
rinin salâhiyetsizliğini ortaya atan İçtüzüğün 
53 ncü maddesinin birinci fıkrasını okudular. 
Onun matİabmın, 53 ncü maddenin matlaDinm 
yani, Dilekçe Komisyonunun kendisine gelen is
tidalar. hakkında ne muameleler yapar, diye şerh 
eden maddeyi okudular. Bu madde Dilekçe Ko
misyonunun salâhiyetsizliğini söylemez. Bunu 
nereden çıkardılar? Dilekçe Komisyonu Reisi o 
kaydı anlamıyor mu? 30 seneden beri şu Mecli
sin teamülü haline gelen bu vaziyetten dolayı 
değişti mi? 30 seneden beri bu Meclisin yapmış 
olduğu muamele içinde Anayasanın 54 ncü mad
desi «mahkeme kararlarını Meclis bozmaz, mah
keme karalarını Meclis değiştirmez» hâkimlere 
tesir yapılamaz, diyor. Şu halde diyor mu ki, 
Danıştaya, Divanı Muhasebata müracaat edecek 
yerde Büyük Millet Meclisine müracaat ederse 
onun dâvasına bakılmaz, var mı böyle bir kayıt? 
(Var, oku sesleri). Yani şimdi bir istida gelmiş, 

I Danıştaya müracaat etmesi için mukannen olan 
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zaman, geçmiş, fakat'bu zamanı» geçirme meselesi 
onun' kendisinin suni taksiriyle olmamış. Bina
enaleyh en son merci olan Büyük Millet Mecli
sine müracaat etmiş. Danıştaym bir kararı yok. 
Dilekçe Komisyonu Başkanı, bu kararın zımnen 
kesbi katiyet etmiş bir karar olduğunu söyliyor. 
Dânıştaya müracaat etmemekle, aradan 91 gü
nün geçmesi sebebiyle kaziyei muhkeme haline 
geldiği için salâhiyetsizlik ileri sürüyorlar. Ev
velâ iyi tetkik ettik dediler, sonra bir arkada
şın suali üzerine kapı kapalı idi, içeri gireme
dik, dediler. Binaenaleyh Dilekçe Komisyonu
nun ortaya attığı mütalâalar arasında tezat var. 
ileni işi tetkik ediyor, hem de kapıyı açmadık 
deniyor. Binaenaleyh orta yerde kaybolmuş bir 
İrak vardır. Bir zavallı memurun çocuk zammın
dan dolayı kesilmiş bir parası vardır, çocuğunu 
tahsil, ettirecektir. Ortada, dediğim gibi, ihti
sas komisyonu olan Maliye Komisyonunun ka
rarma istinat eden bundan evvelki Dilekçe Ko
misyonunun bir kararı vardır. Binaenaleyh ben-
edniz Tüzüğün 53 ncü maddesinin birinci fıkra
sının, Dilekçe Komisyonunun salâhiyetsizliğini 
gösteren bir fıkra olduğuna inananlardan deği
lim. O madde; gelen istida, eğer Hükümeti alâ
kadar ediyorsa ait olduğu daireye gönderilip 
mütalâa istemeye, eğer Şûrayı Devletten bir ka
rar alınmasını tazammun ediyorsa oraya gönde
rilmesine mahkemeden bir karar alınması icabe-

•• diyorsa mahkemeye gönderilmesine dairdir. 
Eğer o mesele hakkında evvelce mahkemeden 
bir karar çıkmış ve kaziyei muhkeme haline gel
miş ise kararı tetkik edecek ve eğer böyle bir 
karar varsa talebi reddedecektir. Yoksa (salâ
hiyetsizlikten dolayı ben bunu yapamam) diye-
miyecek. Reddedecek, fakat reddi için de karar 
verecek. Bizim Dilekçe Komisyonundan istedi
ğimiz budur. Komisyon, müracaatların bir kıs
mını tomar halinde ve bize ait değildir diye ka
rar cetveline bile geçmeden reddetmektedirler. 
İşte asıl bu, Anayasaya ve İçtüzüğe aykırıdır. 

. 5 3 ncü madde salâhiyetyetsizliği gösteren bir 
.ı madde değildir. Okuyacak olursak bu madde üç 

fıkra üzerine istinat eden bir maddedir. O mad-
t denin matlâbı Dilekçe Komisyonuna gelen isti

dalar hakkında yapılacak muameleyi âmirdir. 
•:i Anayasaıün".'82 nci maddesi de, her vatandaşın 
i Büyük Millet Meclisine müracaat hakkı oldu-
•îî.b ğunuve o müracaat hakkında Büyük Millet Mec-
J '! lisi«Dilekçe Komisyonunun - bir karar vererek 
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haftalık karar cetveline, onun geçirilmesini 
âmirdir. Binaenaleyh bunu yapmadan böyle;to
mar halinde istidaları reddetmesi, asıl Dilekçe 

••'Komisyonunun vazifesi olmıyan şeydir. Onun 
için Dilekçe Komisyonu darılmasın. Tekelioğlu 
nerede bir haksızlık görürse kendi akılma göre 
bunu burada müdafaa etmek mecburiyetindedir. 
Hepimizin milletvekili olarak vazifesi de budur. 
Ben İm arkadaşı tanımam, bundan sonra gele
ceklerde usulsüzlük olursa aynı şeyi söyliyece-
ğim. 53 ncü maddeye göre karar verildikten 
sonra ben bunlara itiraz ediyorum. 

Onun için arkadaşlar, eğer benim kanaatime 
iştirak ederseniz takrir verdim, kabul buyurur
sunuz. Reddederseniz tabiî bir diyeceğim yok
tur. Benim şahsi mütalâa ve maruzatım bundan 
ibarettir. 

DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANI AB
DULLAH AYTEMİZ (Maraş) — Efendim ev
velâ Sinan Tekelioğluna cevap vereyim. Ben te
nakuza düşmedim. 

Arkadaşımız sordu, evvelâ vazifesinin icabı
nı arzettim. Bir müessese kendisini vazifesiz 
telâkki etmiş ise artık işin içine girmez, vazife 
mânidir. Mahiyeti nedir?., ne olursa olsun, an
cak merciince tetkik edilir. 

Bunu söyledikten sonra dedim, aynı zaman
da komisyon namına konuştuğum için, yüksek 
meclis sualler sorar diye esas hakkında meşgul 
olduk. Esas hakkında meşgul olmak karar ver
mek için değildir, mahiyeti nedir diye. Bundan 
dolayı cevaplandırdım. Bu adam şunu istiyor. 
isteği budur, kanunun altıncı maddesinin (b) 
bendi şudur, mesele de bundan ibarettir dedim. 
Şuhaldc bir tenakuz yoktur. Gelelim muhterem 
Daim Bey arkadaşıma, Biraz garip olur ama, 
Daim Beye biraz hıncım var. Geçmiş bir mesele 
dolayısile. Şimdi onu mevzubahs etmek doğru 
olmaz, acaba yaşlı adamların hukuk ilmi ile 
genç adamların, hukuk ilmi başka mı olur? Te
reddüt hâsıl oldu. Her hangi bir mahkemenin, 
vazifesinden hariç olan bir iş geldiği zaman va
zifem değildir ama bakdım demiye hakkı yok
tur, Şu halde bu gibi işe el koyup tetkik etmenin 
ne faydası vardır, abesle iştigal olmaz mı? Esas 
itibariyle haklı veya haksız, doğru veya yanlış, 
bu hususta bir şey diyemiyeceksm. 

Bizden evvelki komisyon tarafından vazifesiz-
lik kararı verilmiştir. Biz de Devlet Şûrası Ka-
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nûnıınun ve İçtüzüğün sarih hükümleri karşı- 1 
smda son kararı verdik. Muvafık gördüğümüz 
rrfporu kabullenmek suretiyle. 

M. DAİM SÜALP (Siird) — Ben mücerret 
konuştum. 

ABDULLAH AYTEMİZ (Devamla) — Şu 
halde Daim Beyin konuştuğu gibi ben konuşama
yacağım. Yukarıda da söylediğim gibi, hakkında 
yanlış muamele yapılan kimse Devlet Şûrasına 
gitmeli, orada ihkakı hak etmelidir. Meclise na
sıl gelir? Ama yüksek Meclis şöyle bir içtihat ya
par. Şimdiye kadar ittihaz ettiği kararlara aykırı 
olabilir. Yüksek Meclisin hakkı var. İçtihat deği
şir, kanaat değişir. Bizatihi Devlet Şûrasına ait 
olan lıer hangi bir iş hakkında Devlet Şûrasına 
gitmeden Büyük Millet Meclisine başvurabilir. 
Bu esası kabul ederlerse semina ve atfına., fakat. 
böyle bir karar vermesi ihtimali var ama bence, 
kendi şahsi düşünceme göre, buna Anayasa mü
sait değildir. Çünkü tekrar arzediyorum, her han
gi bir meselenin tetkik merciini vâzıı kanun tâ
yin etmiştir. 

BAŞKAN —• Hasan Osma Bey sualiniz mi 
var? Kifayeti müzakere takrirleri vardır. Bunu 
heyeti aliyenize arzetmek isterim. Suallere de 
raeidir. 

HASAN OSMA (Edirne) — Kanun vâzıınnı 
burada takip ettiği gaye, bu para çocuk babası
na, çocuk namına verilir. Halbuki, idari mer
cilerin salâhiyetini tahdit eden, 19 yaş vardır, 
ortada. Galatasaray lisesinin bir sene fazla :olu-
şu dolayısiyle bu vatandaş bir haksızlığa mâruz 
kaldığına göre buna bir çare bulamayız. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Ben bu 
şâhıs için konuşmadım. Bu şahıs; Dâhıştaya mü
racaat etse ve karar alsaydı, Meclise baş vurup 
da, yaptığınız kanun aynı şartları haiz olan bâ
zı. "vatandaşların" lehine, bâzı' vatandaşların, aley
hinedir, bu itibarla dâhil değildir ne maksatla, 
nasıl yaptınız diye müracaat edemez mi? (Eede-
mez sesleri). 

ABDULLAH AYTEMİZ (Maraş) — Bir va
tandaş böyle bir 'müracaatta bulunabilir. Komis
yona--intikal eden bu iş müzakere edilir, mesele
nin ınahiyeti anlaşılır, eğer bir kanunun tefsir 
veya. tadili icap ediyorsa bir millet vekili tefsiri
ni istiyebîlir Veya tâdil teklifi yapar. 

" Anayasanın 15 nci •maddesinde kanun teklifi 
münhasıran Hükümet ve milletvekillerine :raci- | 
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diı% komisyonların, kâıtiût töktîfi yapmaya ve 
tefsir istemeye salâhiyetleri yoktur. 

•''- BAŞKAN — Söz galiye Komisyonu $aşka-
nı ilindir.- •",-, 

MALİYE KOMİSYONU lM$KANI İZZET 
AKÇAL (Rize.) — Bu hâdise hakkında Maliye 
Komisyonundan bir mütalâa alınmış bulunmak
tadır. Bu mütalâayı veren, Maliye Komisyonu, 
kanunu, esasından tetkik etmiş ama, verdiği mü
talâa şu demek değildir, dilekçi talebinde haklı
dır, Dilekçe Komisyonu müspet karar vermeli
dir, yolunda bir mütalâada bulunmuş değildir. 
Kanun maddeleriyle, esbabı mucibe mazbatala
rını tetkik ve münakaşaları gözden geçirdikten 
sonra, böyle olması lâzımgelir şeklinde bir mü
talâada bulunmuştur. 

Binaenaleyh, Dilekçe Komisyonunun bu hâ
diseyi tetkik etmesine İçtüzüğün 53 ncü madde
si, kanaatimizce mânidir. Ortada bir haksız
lık vardır, bu haksızlık bir tefsirle giderile
bilir. Meclisten bir tefsir talep edilir, bir tef
sir kararı istenir ve kabul edildiği taktirde 
haksızlık bertaraf edilir. Bu türlü hâdiseleri 
Dilekçe Komisyonunun vazife ve salâhiyeti da
hilinde görürsek, öyle zannediyorum ki, bo
şanma işlerine varıncaya kadar Meclise müra
caatlar olur; onlarla da meşgul, olmak-mevki
inde kalırız. 

Haksızlık devam edip gitmeli midir? Elbet
te ki, gitmemelidir. Mecliste bulunan muhte
rem aza bu hâdiseye vâkıf olmuşlardır, şüphe
siz ki, tefsir yoluna gidilmesine lüzum gören
ler tefsir yoluna gideceklerdir. 

Danıştay aksine karar vermiş olabilir, müd
det münkazi olmuş olabilir, bundan dolayı ta
lep reddedilebilir. 'Fakat şurası muhakkaktır 
ki, adlî veya idari dâva meyzuu olan, hattâ as
kerî kazaya ve Sayıştaya ait bulunan işlerde 
kaza mercilerine gitmek lâzımdır. Meclis bu 
müesseselere ait olan işlere' el atamaz, tetkik. 
edemez. Dilekçe Komisyonunun kararı bu ba
kımdan tamamen yerindedir. 

Marazâtim bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var
dır. Fakat son olarak bir milletvekiline söz ver
mek zarureti vardır. • 

MAZILAR ÖZS30Y (Maraş) —' Milletvekili 
konuştu. [ 
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BAŞKAN - - Maliye Komisyonu adına ko- I 

mı^u V l/i/ i: / : F İ I İ I İ 
Feridun Fikri Düşün&el. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 

— Arkadaşlar, müşkül-bir hâdisede kürsüye 
çıktığımı hissediyorum. Kulağıma gelen sesler 
Meclisin şu anda muayyen bir nokta üzerinde 
iytihadlanmakta olduğunu bana sezdirdi. Ben 
İm içtihadın aleyhin deyim. Onun, için maruza-: 
tınıda, bir hüsnü teadülle bu hususta, yi
ne Dilekçe Komisyonuna taallûk eden diğer 
bir mesele münasebetiyle bu sabah yaptığım 
tetkikatla mücehhez olarak konuşuyorum. Eğer 
yüksek M'eclisin tahammülü varsa bu mevzu 
hakkında gereken izahatı arzedeyim. 

Şimdi işin ehemmiyeti şuradadır. Bendeniz j 
bu Maliye mevzuuna girmiyorum, bu hususta. 
bir fikrim yok. \ Muhterem Hadi Bey arkadaşı
mız:, bu gibi malî işlerde kendisine has vukufu 
kanuni ile, büyük vukufu ile mevzuu çok gü
zel tebarüz ettirdiler. Arkadaşımız Maliye Ko
misyonu sözcüsü Daim Süalp de makûs tezi I 
müdafaa etti. Bendeniz ne o tezdeyim, ne de I 
Hadi Beyin tezindeyinı; yalnız; tehlikeli gördü- I 
ğüm nokta üzerinde duracağım. 

Komisyon Anayasanın 82 nci maddesine 
bir mâna; yermeye çalışıyor. Bu, tehlikeli bir I 
mânadır, Anayasanın ruhuna aykırıdır. Ba- I 
kınız arzedeyim, Anayasanın 82 nci maddesini I 
bir kere okuyalım : I 

.«Türkler gerek kendileri gerek kamu ile il- I 
gili olarak 'kanunlara ve tüzüklere aykırı gör- I 
dükleri hallerde yetkili makamlara, ve Türkiye j 
Büyük Millet Meclisine tek başlarına veya top
lu olarak haber verebilir ve şikâyette bulunabi- I 
lirler. Haber veya şikâyeti olan makam; kişi ile 
ilgili baş vurmaların sonucunu dilekçeye yazılı. I 
olarak bildirmek ödevindedir.» 

Şimdi arkadaşlar bu madde eski Kanunu I 
Esasinin 14 ncü maddesinin ikmali suretiyle I 
tanzim edilmiştiıv O zaman Kanunu Esasi Encü
meninde bu âciz de bulunmakta idi. 14-ncü mad
deyi okuyorum: 

Tebaai Osmaniyeden bir veya birkaç kişinin I 
gerek .şahıslarına ye gerek umuma mütaallik olan I 
kavanin ve nizahıata muhalif gördükleri bir 
maddeden dolayı işin merciine arzuhal verdik
leri gibi, Meclisi Umumiye dahi müddei sıfatiy- I 
le imzalı arzuhal vermeye ve memurinin efalin- I 
den istikaya salâhiyetleri vardır.» j 
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Dikkat buyurun 82 nci madde ne diyor;, şu 

şu hallerde yetkili makamlara. ye Türkiye Bü
yük Millet Meclisine. Yani hem oraya hem ora
ya. Kanunu Esasinin 14 ncü maddesi de, Mit
hat Paşa zamanında Belçika Kanunundan alın
mış ve Meşrutiyet zamanından beri hiç oynama 
geçirmemiş olan bir maddedir. Geçenlerde Sad- ' 
ri Maksudi üstadımızın dedikleri gibi, «Droit de 
peeitıoıı» istika hakkı, en muazzam bir hak esa
sını teşkil etmektedir. Onun için Meclis bu'hu
susta bir karar verirken çok esaslı düşünmek 
mecburiyetindedir. Bu, 19 yaşını ikmâl etmiş 
veya etmemiş meselesi değildir; mesele, bu ço
cuğun sırtından bu memleketin büyük bir hak
kı kaynayıp gitmesin. Onun için bunu çok esas
lı olarak düşünmek mecburiyetindeyiz. Sayın 
Ayteıniz arkadaşımız Anayasanın 54 ncü mad
desine temas ettiler.' Çok esaslı bir hükümdür. 
Eugene Pierre de başınızı ağrıtmamak için sa
dece üç dört fıkra okuyacağım. Müsaadenizle 
54 ncü maddeyi okuyorum: . •' 

(Madde 54. — Yargıçlar, bütün dâvaların 
görülmesinde ve hükmünde bağımsızdırlar ve 
bu işlerine hiçbir türlü karışılamaz. Ancak ka
nun hükmüne bağlıdırlar. 

Mahkemelerin kararlarını Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu hiçbir türlü 
değiştiremezler, başkalıyamazlar, geciktiremez
ler ve hükümlerinin yerine getirilmesine engel 
olamazlar.) 

Dikkat buyurun, şimdi görüyoruz ki bu doğ
rudan doğruya karara mütaalliktir. 8 nci mad
dede «müstakil mahkemeler» deniyor, «müstakil 
adliye» denmiyor. Demek ki karardan istidlali 
mevzuubahis olan, bu can noktasıdır. Şu hale 
göre 54 ncü maddeyi takiben yazılmış olan 82 
nci maddeyi yazanlar elbette Kanunu Esasinin 
14 ncü maddesini oraya naklederken 54 ncü 
madde hükmiyle 82 nci maddenin tearuz teş
kil etmesini düşünmezlerdi ve tearuz mümkün 
değildi. Mahkemenin kararı karardır; ona Mec
lis müdahale edemez. Ama iş idari bir dâva 
mevzuu olduğu takdirde bunda da Meclis ağ
zını açamaz mı? (Açamaz sesleri; gürültüler) 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Açamaz! 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 

— Oturduğun yerden açamaz demek kolaydır? . 
Ama bir Meclisin bu dâvayı kolay kolay hallet
mesi de mümkün değildir. 

Şimdi arkadaşlar, size Eugene Pierre'den 
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bir iki noktayı okuyarak kısaca hatırlatacağım. 
Sayfa 704: «Belediye inühabatı aleyhine vuku-
bulacak itirazatm - Şûrayı Devlete müracaat 
hakkı baki kalmak şartiyle - bidayeten vilâyet 
meclisleri tarafından tetkik ile hükme raptedi
leceğini gösteren 5 Nisan 1884 tarihli Kanunun 
38 nci maddesi her hangi bir vatandaşın anifül-
beyan .belediye intihabatı aleyhinde Ayan veya 
Mebusan meclislerine arzuhal takdim etmesine 
mâni değildir.»... (Gürültüler) Müsaade buyu
run, kürsüde cevap verin ve meseleyi aydınlatın. 

Efendim ben bir tek adamım, benim mesuli
yetim ferdîdir. Ancak Meclisin maşeri olarak 
buna ıttıla, peyda etmesi lâzımdır ve bunda tam 
bir ittifak ile karar vermelidir. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Bun
lar halledilmiş meselelerdir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Müsaade buyurun. Esasen benim silsilci ke
lamımı bozamazsınız. Okumaya devam ediyo
rum: (Ancak şurası muhakkaktır ki, bu kabîl 
arzuhaller üzerine Ayan veya Mebusan meclis
lerince ittihaz olunacak kararlarda o intihabın 
makbuliyet veya ademi makbuliyeti keyfiyeti 
mevzuubahis edilemez, muamelâtı intihabiye es
nasında cürüm mahiyetinde efalü harekât 
vukua getirildiği görülürse yalnız bundan do
layı icabı icra olunmak üzere keyfiyetin Dâhili
ye Nezaretine havalesi beyan edilir.) (İyi ya 
sesleri) 

Müsaade buyurun, isticalden bir şey çıkaz, 
her kes reyine sahiptir. Dinlersiniz, kararınızı 
verirsiniz. Benim size tahakküm edip şu karara 
varın diye bir şey söylemeye ne hakkım var, ne 
de salâhiyetim. «Apres conseil d'Etat entendü» 
Hükümet karar verir ama bir kere de Şûrayı 
Devleti dini edikten sonra karar verir. Dinliye-
ceksiniz... 

BAHADIR DÜLGER (Erzumum) — Siz Şû
rayı Devlet misiniz1?... 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Şûrayı milletten bir cüz'üm. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Mu
havere yapmayın! 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
Reisi Âlişanım, sözün kesilmemesine dikkat bu
yurun. 

BAŞKAN — Siz devam buyurun, 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 

— Bakiniz, 728 nci sayfa; «Her vatandaşın ge-
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rek menafii şahsiyesini müdafaa etmek ve gerek 
umurna mütaallik mesaili mevkii münakaşa ve 
müzakereye vaz 'ettirmek maksadiyle meclislere 
her zaman arzuhal takdimine hakkı vardıı\» 
Ancak mehakim huzurunda derdesti rüyet bu
lunan bir ihtilâfa mütaallik olarak Meclislerden 
her hangi birine arzuhal verilmiş olması tetiri-
katı adliyeye sekte iras edemez. 

Sayın arkadaşlar en mühim bir noktayı oku
yorum, 729 neu sayıfa: 

«...Eğer böyle yapılmayıp da Meclisi Mebu-
sana verilen arzuhallerden dolayı ciheti Adliye
ye vâki olacak müracaatlar üzerine mezkûr ar
zuhallerin ro 'sen Meclisten istirdadı şayanı tec
viz olsa o vakit efradın arzuhal takdimi sure
tiyle Meclislere hakkı müracaatları her türlü 
teminattan mahrum kalmış ve Meclisi Mebusana 
arzuhal veren bir kimsenin bu müracaatından 
dolayı aleyhine ikame edilecek dâvayı ciheti Ad
liyenin, ve Meclisin müdahalelerine hacet olmak
sızın rüyote mesağ vermekle Meclislere müraca
at ve şikâyet hakkının serbestçe istimali tehli
keye düşürülmüş olurdu.» 

Arkadaşlar Fransa İnkılâbı Kebirinden daha 
evvelki İngiltere İnkılâbı Kebirinden önce tees
süs eden ve milletlerin en mühim haklarından 
olan «Droit de petition», yani hakkı istida mev
zuunda çok esaslı düşünmemiz lâzımgelir. Bunu 
tehlikeye koyacak, bu kapıyı kapayacak hare
kette bulunmak ne demektir bilir misiniz ar
kadaşlar? Meclisin politik malî türlü türlü 
'murakabesi vardır. Yani Devlet parayı verme
den evvel bu gibi hususat murakabe için Bütçe 
Komisyonundan geçer. Fakat iş bununla bitmez, 
bu para sarf olununca arkadan Sayıştay mura
kabesi gelir. Bir do Hükümetin, icranın kanun
suz muamelelerinden dolayı vatandaşlar istika 
kapısını açma yolunda Meclisin en mühim bir 
murakabesi daha vardır; o da Meclisin hâdise
ler üzerinde Hükümeti mürakabesidir. (Bravo 
sesleri). Biz, bugün hâdise üzerindeki muraka
beyi öldürürsek kendimizi inkâr etmiş oluruz. 
(Alkışlar). Bunu esaslı şekilde düşünmek mec
buriyetindeyiz muhterem, arkadaşlar. Bir çoeuk 
19 yaşma girmiş, üniversiteye geçişinde 21 ya
şındaymış... Bu, teferruatın teferruatıdır. Hani 
çoeuk burada olsa, şu anda karar verme
den babasının elini öptürür, teklifini geri 
aldırırdık.' Hâdise üzerinde bu zedelemeler ne 

• olacaktır, bu kapıyı kaparsak ne olacaktır? 
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sorarım size arkadaşlar? Bu millet •son: büyük in-
kılâbiyle bu kapmırr ardına, kadar açılması için -
içten J)ir insiyak duyarken, şimdi onun bu ümitle 
getirdiği.Mecliste 82 nci maddedeki şikâyet.hakkı,; 
Mithat Paşa zamanından beri verilen şikâyet ̂ hak
ki yoktur. Niçin? İdari dâva mevzuudur bu. ida-, 
ri dâva; adam isterse yapar, :isterse yapmaz; di-v 
yor, bana,: yapılan kanunsuz bir. muamele vardır 
diyor. (Gürültüler) (Oradan söylemek kolay ses-; 
leri) 

B AŞK AN — Hatibin sözünü rica ederim: kes
meyin. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla). 
— Binaenaleyh .arkadaşlar, geçen gün Nâtık Poy-
razoğlü. arkadaşımız.mühim bir. noktaya . temas. 
etti. O yol kapanmıştır^ nereye, gidelim? Ve ilâl-
lalıü müşteka. Bu T,ürk Milletinin mümessili 
olan Meclis (Allahagit) diyebilir mi? 

DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANI AB
DULLAH AYTEMÎZ (Maraş) — Şûrayı Dev
lete : git diyebilir;: 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Şûrayi Devlete gidip gitmemek... Abdullah 
Beyefendi, af finizi: rica ederim; zatı âlinize; yaşı
nızın. büyük olması itibariyle ancak hürmet ede
rim; Yargıtayın: yüksek kademelerindeifayi va
zife. etmiş bulunuyorsunuz:' Fakat siz en insani 
bir duygu ile şu kürsüye çıkıp; Himmet efendi
nin, elini öpmekle iftihar ettiğim bir zatın, Tokad 
Hâkimi iken nasıl bir karar: verdiğini ifade et
mek suretiyle, vicdanları harekete getiren bir şah
siyetsiniz. Zatı âliniz bu:Mecliste, huzurunuzda 
murafaa teşkil edecek mahiyette bir müşteki ka
bul : edip oı um lehinde karar vermiş bir şahsiyet 
olmanıza rağmen, hâlen geminizin rüzgârının 
hangi tarafta olduğunu:bir türlü tâyin edemiyo
rum. (Gülüşmeler) O mübarek ağzınızla Daim 
Süalp'e hıncından bahsettiniz; bu mevzuda Meclis 
tenevvür etmek istiyor.!Siz biliyorsunuz Maraş 
hâdisesinde Daim Bey .itiraz etti; komisyon da 
siziîtakip etmedi. Neden:? Verilmiş bir ilâm vardı, 
bir karar vardı. İcra. dairesince verilmiş bir ka
rarı adlîye müdahale ettiniz: Ben hayret ettim. 
Hâin id Şevket Beyle.o gün karşı karşıya geldiniz. 
Ben bunları .üstada olan ihtiramıma halel getir
miş bir adam sıfatiyle söylemiyorum. Büyük Mec
lis 82. maddenin mânasını nakşederken yanlış bir 
yola, hatalı: bir karara; düşmesin, ondan korkuyo
rum. Buyuruyorlar; ki, İçtüzüğün 53.' madde-
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sinin birinci fıkrasına ne diyeceksiniz? Okuya-

; cağım; onun da cevabı var. 
53. maddenin birinci fıkrası : 
«İlkin Hükümete, Damştaya; mahkemelere ve : 

; Sayıştâya verilmesi gereken dilekçeleri ilgili ma
kama gönderir.» 

İkinci fıkra : 
«Gerek doğrudan doğruya yürütümün son ka-

| ranna itiraz eden ve bundan şikâyet eden kâğıt-
iları, gerek ilgili makamlardan gelen cevapları 
i gündemine alır.» 

Sinan Tekelioğlu sordu; bu ikinci fıkra ne ol-
! dıı dedi, ona cevap vermediniz. İcranın son saf-
! hası, son kararr mı? Değildir. Şikâyettir. Hak
kı şikâyetini istimal etmiştir. Yapacağınız^ şey 

i gayet basitti: Alacaktınız , ikinci bende tevfikan 
; diyecektiniz ki,-«bu, zorlama olur ve tefsir mev-
I zuudur ». 
.1 Siz şimdi yolu kapatıyorsunuz. Ben.bu yo-, 
I 1un kapatılması fikrine şahsan iştirak etmiyo-
i ram ve Büyük Millet Meclisi de bu yolun, ka-
! panmasr kararını çok düşünerek vermek zarure-
i tindedir. Bu millet bu kapının kapanmasını is-
| temiyor. 
I ABDULLAH AYTEMİZ (Maraş) — Şûrayı 
|. Devlet?' 
! FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devam-
\ la) —-Rica ederim, ben ne dediğimi biliyorum, 
; 40 senedir bu işle meşgulüm. Hâdise- üzerinde 
j Meclisin murakabesini Meclisin elinden alma-' 
' yın. Şöyle azıcık açık bir kapı vardı, sizden bek-
I lenen o kapıyı genişletmektir. Yoksa kapamak 
| değildir arkadaşlar. 
I Benim son sözüm budur. 
I BA Ş K A N — Efendim, kifayeti müzakere-
I takrirlerini okutuyorum. 

ABDULLAH AYTEMİZ (Maraş) — Şahsi 
• olarak söz söylememe' müsaade buyurun. 
j BAŞKAN—Kifayet i müzakere takrirlerini-
; okuyoruz efendim, söz veremem. 
| ABDULAH AYTEMİZ (Devamla) — Sâtaş-
\ ma oldu, söz istiyorum. (Direniyor musun ses-
l'lerr): 

BAŞKAN— Müsaade buyurun • efendim; 
i söz vermiyorum. 
i Yüksek Başkanlığa ; 

j Mesele anlaşılmıştır. Müzakere kâfidir. Oya; 
| konulmasını rica.ederim; 
; Gâzianteb Milletvekili 

Cevdet Sân"-
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Yüksek Başkanlığa 
Mesele tenevvür etmiştir. Komisyon raporu

nun reye arzını dilerim. 
Tokad Milletvekili 
Mustafa Özdemir 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele tavazzuh etmiştir. Müzakerenin kifa

yetini arz ve teklif ederim. 
Erzurum Milletvekili 

Bahadır Dülger 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele tavazzuh etmiştir. Raporun oya ko

nulmasını arzederim 11 . IV . 1952 
Muğla Milletvekili 
Nâtık Poyrazoğlu 

BAŞKAN — Abdullah Beyefendi, siz ne se
beple söz istiyorsunuz? Tariz edildiğinden mi, 
yoksa komisyon adına mı? 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Maraş) — Tariz 
edildiğinden. Daim Beye karşı bir kelime.'İrak 
landım, o maddi hataya Feridun Fikri Bey. de 
iltihak etti. 

BAŞKAN — Riyaset size tariz yapıldığı 
kanaatinde değildir. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Maraş) — Ben o 
kanaatteyim. 

BAŞKAN — Arkadaşımız direniyor. Konuş
masını reye koyacağım. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Buyurun. 

DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANI AB
DULLAH AYTEMÎZ (Maraş) — Efendim, ba
na ikinci defa konuşmak fırsatını verdiğiniz 
için teşekkür ederim. 

Bundan birkaç; ay evvel bir altın meselesin
de ikinci defa kürsüye gelip konuşmak imkânını 
bulamadığım için, itimat buyurunuz, haftalarca 
elem ve ıstırap çektim. 

Dilekçe Komisyonu, öteden beri mahkeme
lere ait ' meseleleri tereddütsüz vazif esizlik ka-
rariyle reddeder. Bizim komisyonumuza öyle 
bir iş geldi ki, ilâma istinat ediyordu, Temyiz 
Mahkemesince musaddak bir ilâma daymıyor-
du. Maliye Bakanlığı bu il^mı oyalamış. Bu 
oyalama ne kadar devam etmiş? Tam 28 sene. 
Elinde Temyiz Mahkemesinin ilâmı olduğu hal
de' 28 sene devam eden bu maceralı iş niha
yet Büyük Millet Meclisine intikal etmiş. Yük-
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sek Meclis bakmış ki, bu iş müruruzamana uğ
ramış. Fakat müruruzamana uğratan dilekçi 
değil, Maliyedir. O Maliye ki, malı haczedil
mez, tazyik edilmez, parayı vermez.. Bu iş 28 
sene mütemadiyen muallâkta kalıyor, nihayet 
müruruzamana uğrıyor. Büyük Millet Meclisi 
bu işe el koymuş ve bu işte müruruzaman yok
tur diye, ilâmın icrası lâzımgelir diye karar 
vermiştir... 

BAŞKAN — Hakkınızdaki tarize cevap ve
rin. Heyetin kararı öyledir. Öyle emir buyurul-
du, o sebeple söz verdik. 

ABDULLAH AYTEMİZ (Devamla) — Da
im Bey ben konuştuktan üç gün sonra kür
süye geldi, «Komisyon Başkanı komisyonda bu 
kabil bir işi reddetmişken kürsüde o işin mü
masili olan bir işi müdafaa etmesine hayret 
ederim.» dedi. Arkadaşın bir meslekdaşa kar
şı konuşmasını manidar bulurum. Komisyon
da bu kararlar verilirken burada nasıl bunun 
aksini müdafaa ediyorsun diye izaha davet 
edeydi «Oradan gelen işler iptidaen gelen işler
dir, buraya genlenler ise kaziyei muhkeme 
halini almıştır.» diye cevap verecektim. Bu iti
barla kırıldım. Hıncım var demekten maksadım 
budur, ve bir meslektaşa söylenen bir sözdür. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Ben 
de direniyorum, arkadaşımız ona cevap değil, 

bana cevap veriyorlar. 
ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Siz 

de iştirak ettiğinizden dolayı böyledir. Oradaki 
iş başka, buradaki başkadır. Burada ne tena
kuz, ne münafat, ne de başka bir şey vardır? 
Mesele bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere aleyhinde 
söz Erkuyumcu'nundur. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar, hepinizin bildiği bir ata sözü 
vardır: Müdavelei efkârdan barikai hakikat 
çıkar. (Müsademe sesleri) Üstadımız Feridun 
Fikri Düşünsel mevzuata ve Anayasaya aykırı 
olarak mütemadiyen konuştular. Bu konuşulan 
mevzu bir hukuk meselesi, bir Anayasa mesele
sidir* Mesele ehemmiyetlidir, bizim de, cevap 

; vermemize imkân verilmek üzere müzakere de
vam edilmesine müsaadelerini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkın
da aynı mealde 4 milletvekili tarafından veril
miş dört 'aded önerge vardır. Bu sebeple müza
kerenin kifayetini oyunuza arzediyorum, Kabul 
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edenler.. Etniiyenler.î Kabul edilmemiştir. Mü
zakereye devam ediyoruz. 

Söz Mazhar Şener'indir. (Yok sesleri, vaz
geçti sesleri). 

O halde Rifat Sivişoğlu. (Yok sesleri, vaz
geçti sesleri). 

Buyurun Yusuf Karslıoğlu! 
YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Arka

daşlar, bendeniz de Dilekçe Komisyonunda bu
lunuyorum. Elimden geldiği kadar kısaca vazi
yeti arzedeceğim. 

Feridun Fikri arkadaşımızın verdiği izahat 
şayanı takdirdir; vicdanından kopan bir sesi 
dinliyerek söylüyor. Yalnız, eğer kanunun sa
rahatine aykırı ise o zaman bu iddiasında ısrar 
etmemesi ieabeder. Bu mevzuda İçtüzük ve Mec
lisin bir mukarreratı vardır. Bunları da göz 
önünde tutmak ieabeder. Meclisin 311 numaralı 
kararı der ki, «doğrudan doğruya mahkemeye 
ait ve mahkemeden sâdır olacak hükme tâbi 
bir mesele hakkında Arzuhal Encümeni karar 
veremez.» 

Arkadaşlar buradaki mahkeme tâbirinde 
adlî mahkemeler, Danıştaym deavi daireleri ve 
bir de Askerî Yargıtay dâhildir. Şimdi bu mah
kemelere ait, bu kaza mercilerine ait bir mese
le olursa, isterse o hâdise sahibi müracaat etsin 
veya etmesin, Meclis ve Meclise izafetle encü
men bu işe bakamaz. Artık bakamaz dedikten 
sonra her hangi bir meseleyi haklı veya haksız 
bunu tetkiki cihetine gidemez. Bu gerek Ana
yasanın, gerek tüzüğün kesin açık hükümleri 
icaplarından olduğu gibi, Meclisin bu hususta 
mütaaddit kararları da vardır. Bu kararlardan 
bir tanesi 311 numaralı olanıdır. 

Binaenaleyh Dilekçe Komisyonu raporu mu
vafıktır, kabulü ieabeder, takdir yüksek heye
tinizindir. 

BAŞKAN — Sedat Zeki Örs. 
1 SEDAT ZEKİ ÖRS (Sivas) — Vazgeçtim. 

• BAŞKAN — Refik Şevket İnce. -' 
REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Muh

terem' arkadaşlar, bu Meclisin zabıtları içersinde 
mühim bir yekûn tutan ve eşhasa ait meselelerin 
müzakeresine bu Meclisin salâhiyeti var mıdır, 
yok mudur yolunda devam eden münakaşalardan 
iki saatten beri bir yenisine şahit Olmuş bulunu
yoruz. ; ' . - , . . - . 

Eğer Feridun Fikri Düşünsel arkadaşımız... 
nerede acaba kendileri? 
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I F . FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) - Burada

yım. 
, R. ŞEVKET İNCE (Devamla) — Parlemen-

to stratejisini gayet iyi bilen ve dâvasını ka
zanmış olmak için lisanı her bakımından nazara 
alınmaya değer arkadaşımız, burada irat ettiği 
nutukla hangi hukukî fikre istinat ettiğini ve 
esas prensiplere dayandığını söylemiş olsaydı hi-

I tabetten ziyade hakka hürmet ettiğini göstermiş 
olmakla çok faydalı bir iş görmüş olurdu. 

, Arkadaşlar, Feridun Fikri Bey, bilmiyorum 
tecrübeden doğan salâhiyetle mi, nereden istih
sal ettiği malûm olmıyan malûmatı hukukiye 
ile mi şu sözleri söyledi; ne cesaretle, ne kuv
vetle söyledi bilmiyorum. «Bir vatandaş idarî 
dâvaya ya gider, ya gitmez. Gitmemişse, yolu 
kapatmıyalım. Niçin kapatıyoruz? Binaenaleyh 
buraya.gelmelidir;bir» Vatandaşın Meclise mü
racaat hakkı vardır, bu yolu kapatmıyalım; di
yor. Kapatan kim. Meclisin hâdiseler üzerinde 
murakabe hakkı vardır diyor ve ondan sonra ilâ
ve ediyor, tenakuzun tam içersine düşüyor: «bu 
çocuğun yaşiyle meşgul değiliz» diyor. O halde 
hâdise ile meşgul olmanın mânası nedir? «Bu ço-

, cuğun yaşı ile uğraşmayı teferruat sayarım» di-
: yor. Binaenaleyh mesele Meclisin murakabe 
yapması meselesidir. Kendilerine haber vereyim 
ki bu Meclisin fonksiyonunu,, faaliyet tarzını, 
şeklini, şimdiye kadar görmekte olduğumuz gibi, 
Anayasa ve tüzük göstermiştir. Kanunun nasıl 

. olacağını Anayasa istizah ve sualle göstermiştir. 
Yoksa Ahmcdin dâvasının hal şeklini asla ve 
kat 'â murakabe olarak, göstermiş değildir. Bir 
arkadaşımın da söylediği gibi, eğer bu yolu açar
sak boşanma dâvaları da buraya gelir. O vakit 
bu müesseseyi yüksek mevkiinden düşürenlerin 
mesuliyeti ve vebalini Feridun Fikri arkadaşı
mız çekecektir. 

Arkadaşlar; burada hepimizin hayatı siyasi-
yesi yazılmaktadır. Feridun Fikri Bey bu Mec
listen bâzı kararların : çıkarılması mütalâasına 
sahipse bu mütalâaların hangileri lâzımgeldiğine 
göre de kendisini çu nazarla ifade edebiliriz: Va
tandaşın şikâyet hakkı, şahsına yapılan haksızlı
ğın Millet 'Meclisine aksettrilmesidir. İhbar hak
kı vatandaşın; objektif olarak, kanun namına, 
nizam namına kendisi hareket ederek, yani nef
si için bir şey istemiyerek, B. M. Meclisinin na
zarı dikkatini celbetmesidir. Yoksa Ahmet Efen-

I dinin çocuğu için 16 veya 10 lira zammın raaa-
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çından kesilmesi' lâzımgeİir mi, gelmez .mi yolun- j 
da bu Meclisi, işgal ettiğimiz gün 2,5 - 3 saatten 
beri onun faaliyetine .vurduğumuz baltayı, bu 
sefer köküne vurmuş oluruz. Buna murakabei 

, milliye, hâkimiyeti milliye demezler, hâkimiye
ti milliyeyi . ballahyan zihniyet derler! (Bravo 
sesleri). 

Arkadaşlar; ne şayanı dikkat bir garabet ve, 
ne güzel bir tesadüftür ki, Ojen Piyer'den getir
diği misaller, kendisine iştirak ettiğimiz misal
lerdir. Öjcn Piycr diyor ki: « Meclise müracaat 
.hakkı vardır » Gayet tabiî, Meclis karar verir, 
eğer cezayr müştekim bir hareket görürse alâka
dar olur. Fakat Meclis şöyle karar verir ve neti
cede yapılan işi bozar diye kayıt var mıdır? 
kendilerinin okuduğu şeyde böyle birşey yoktur, 
.vo'veremez. Binacnaleyli, bu Meclisin mukar-
reratı arasında tefsir olarak verilmiş çok karar
lar vardır. Ilattâ Devlet Şûrası kararlarına olan, 

^mütaaddit müdahalelerin önünü .almak için, 
Devlet Şûrası Kanununa ; Devlet Şûrasının. 

•mahkeme ^salâhiyet ve kuvvetinde olduğu 
yolunda bir kayıt konmuştur. Fakat ona 
rağmen Meclisin tefsiri vardır. Kazai :mahi-
yette,olan,işler;için/Meclise müracaat edilemez, 
-bir; Şûrayı Devlet mahkeme vaziyetindcdirjlki; 
mahkemeye: gidecek işler için ^Meclise müracaat 
• edilemez; üç . . . Daha dün verdiğimiz kararlar 
»meydanda iken, bütün bunların heyeti -mecmuası 
unutularak büyük bir feryadü : figan ile -Fe
ridun Fikri «Düşünsel ?in,:m^ mura-' 
İzabesinden azade tutulduğu yolunda .bir müta
lâa ile: orta yere çıkması bendenizce asla ̂ yerin
de değildir. Şöyle:; buyuruyorlar: «Bu. millet bu 
yolun kapanmasını istemiyor; .Meclisin elin
den, murakabesinin almayın;» Yani- eğer bir va
tandaşın çocuğuna verilmesi lâzımgelen -para 
meselesi, on kuruş, on lira, yüz lira: meselesi bu 
Meclisin murakabesine vurulan :bir.darbe telâk
kisini doğuracaksa, .bendeniz :af finizi ; rica ; ede-
; rimy bu i Meclisi »âdeta * birMaliye ^şubesi ~ haline 

• sokmak gibi bir vaziyet :olur ki, (buna i asla l ş -
itirak edemem. 
• Arkadaşlar, şimdi eğer'Mi silsile, buruzna-1 

ine devam ederse gelecekbirinazbata niünasebe-
jtiyle• yine :mâruzatta bulunacağım. Hakiki mu-
-''rakâbc^Anayasanın;gösterdiği -şekilde olur. Ây-
• lık* cetveller milletvekillerine^ Devlet "faaliyetle- ••• 

ri hakkında vatandaşların: mâruz kaldıkları.hak-
• eızlıkları muamelelerirgösternleU için birer ;ay-
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nadir. • Merhum Kefct Oamtez arkadaşımızın 
Meclisteki bu Arzuhal Encümenine mütaallik 
raporunu bütün -arkadaşla dan Mimiydiler yok 
gibidir. Bir zata ilmî mehazlar dünyanın kanun
ları gösterilir, bir de hukuki misaller 'gösterilir 
de bunlarla ayın zamanda Meclisin kararı ile 
iktifa etmez, illâ vatandaşın hakkı diye .feryat 
edersek, bu, vatandaşın hakkı için milletin hu
kukunu iptal etmek yoluna götürür ki, asla 
doğru olmaz. 

Ben Feridun Beyin fikrinin asla yerinde 
olmadığını, mahkemelik işlerin bu Meclisi işgal 
edecek işler olmadığını söyliyen Dilekçe Komis
yonu Başkanı Maraş Milletvekili arkadaşımızın 
verdiği doğru izahata işi İrak eder, mazbatanın 
kabulü suretiyle işin Meclisin • takip ettiği ha
kiki ve hukuki yola sevkım bilhassa rica ede
rim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Fehmi Açjksöz buyurun. 
FEHMİ: AÇIKSÖZ, (Zonguldak) — Vazgeç

tim, 
5BAŞKAN-.-—- Mehmet Daim Süalp,. buyurun, 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh

terem arkadaşlar; evvelâ; affınıza sığınarak Sa
yın Dilekçe Komisyonu-Başkanının: bana vtevcih 

• edil en sözlerine: kısaca arzı: cevaop edeyim. 
^Berideniz hiçbir arkadaşa":karşı kin ve garez 

beslememekteyim. Şayet komışmalarımda biraz 
şiddet oluyorsa her halde siyasi hayattaki lace-
miliğimden, 'heyecanımdan oluyor. JBu i itibarla 
'eğer bir ay evvel yaptığım konuşmalarda: fikir 
•mutabakatı olmadığı, için sözlerimde :muhterem 
Başkanı rencide edecek kelimeler'sarfedilmişse 
affını istirham1 edeceğim. 

İkincisi, Dilekçe Komisyonun ^hazırladığı ra
por • üzerinde söz.,; söylerken "şu mâruzâtta ̂ bulun
dum : Bu hâdiseyi mücerret olarak ele alıyor, ̂ bu
nun şahsı ile hiçbir'ilcisi yoktur ::şaye^:Mtün 
kanuni' yollara müracaat ettikten sonra: hakkını 
istihsal edemezse idi bu vatandaş Meclise: şu §e-

; kilde baş vururdu: 'Yaptığınız: kanunlarda bâzı 
vatandaşlar, istifade ediyor, bâziları ida; İstifade 
• etmemektedir.'Kanunun• maksadı; ruhu/burmu-
'• dur, d eğil midir? Diye 'müracaat ?• etsöydi; o - nra-
i/tandaşm > elbetteki;bir: müracaat haldıı; olurdu. 
: Bendenizin* kanaatim? şudur: Dilekçe:Eomisyonu 
hâdiseyi tetkik etti, baktı ki vatandaşlar 'arasın
da müsavatsızlık doğuran1; bir :kanun :̂ mevcuttur, 
şu şekilde karar verebilirdi ve vermesi lâzımdı: 

m 



Bu, ya• tefsir.i-mevzn.udur yahut da.tesis; mevzııu-
> dur. Bu itibarla bizce ; yapılacak, işlem, yoktur, 
demesi lâzımdı. Bu suretle, gördüğü boşluğa par
mağını basar ve biran evvel bu boşluğun doldu
rulmasına hizmet etmiş olurdu. .Fakat, bu boş-

i luğu gördüğü halde yine verdiği karar şudur : 
Danıştay'a gitmesi lâzımdı, oraya müracaat etsin 
diyor. Eğer.Danıştay'a müracaat etseydi kanunun 

> sarahati karşısında orası diyecekti ki j 20 yağında 
iken sen mektepte değildin binaenaleyh alamazsın. 
iBeıkhâdiseyi daha şümullü düşündüm, bu müş
teki oraya müracaat etmiş ve menfi cevap almış 

: şeklinde-telâkki ettim. Bu,; hâdise iki movzudan 
birisine girmektedir tesis mevzuu, ve tefsir 
mevzuu. Komisyonun bunu;.nazarı itibara ak
arak oşcMlde karar vermesi lâzımdı. Benim nok
tainazarım bundan ibarettir. 

BAŞKAN —. Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN'FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efeıidim, evvelâ Refik Şevket İnce arkadaşımı
zın' bir noktaya dikkatini çekeceğim. Beyanları 
içinde' ihbardan bahsettiler. Bu ihbar mevzuu 
imiş. Hayır arkadaşlar, Anayasanın 82 nci mad
desinde mevcut olan kuru bir ihbar değildir, şi
kâyettir . Şikâyete kapıyı kapatıyor muyuz ? 82 
nci madde mucibince her gelen düekçinin arka
sında idari kaza mercii vardır. Şikâyet, icra fa-
aliyetihden mütevellittir. Kanunsuzluğe ait icra, 
deniyor. Ve bu vatandaş müracaat ediyor. Bu.mü-
racaata sen kapıyı kapatıyorsun, cevap vermiye-; 
cek mahkemeye gidin diyeceksin. O.halde Anaya
sanın kabul ettiği şikâyet hakkını, 19 ncu asır
dan beri. milletlerin mücadele ede ede bu hale 
getirdikleri şikâyet hakkını alıyor, demektir. 
Rica ederim; Refik İnce arkadaşımız vebalden 
bahsediyorlar." Bu dünyada bu mevzuda ne kadar 
vebal varsa haşre kadar üzerime alırım. Asıl 
bunuıi aksi vebaldir. Aksinin tahmil ettiği vebali 
Bizin omuzlarınız da çekemez. Feridun Fikri di
yorlar. Feridun 'Fikri de kim oluyor, vur kafa
sına gitsin, zaten Feridun Fikri'nin §aksı: bahis 
mevzuu değildir. "Ben bunları burada keyfimden 
söylemiyorum. Istemiye ' istemiyc çıktım buraya 
Allahüâlem. Ben' bu mevzuda vebalden korkmam 

-'vö bu vebali: haşre kadar ı omuzlarıma alırım. 
Sonra bu ilmî salâhiyeti nereden alıyor? Di

yorlar. Sorarım, ben milletvekili miyim, değil 
;̂.miyîmV (̂MilletVelcilisin" .sesleri) O; halde. benim 
.hemrilmî^Bâlâhiyetim-vardır,::hem îde?millî: sala

ta lÖ5â Ö : 1 
i "hiyetim. Yoksa .buraya alnımıza diplomamızı ya

pıştırarak mı çıkacağız?... (Gülüşmeler) 
[ - Sonra •••boşanma dâvaları: da Meclise gelirmiş.. 
[ .(Gelmiyor mu. sesleri) Efendim,.nereye:baş vu-
I ; racağmı bilmiyen bir; fukara gelmişse bunu umu-
I ma teşmile» mahal yoktur. Rica ederim, boşanma 

dâvaları, alacak verecek dâvaları şahsa .taallûk 
eder. (Ender sesleri) Ama efendim, hüküm ek
seredir, endere değildir. Enderdir böyle,şeyler. 
Böyle şeylerle hüküm vermeyin, yapmayın. 

Sonra efendim, f eryadü figan.. .Elbette~ier-
.yadü. figan edeceğim. İşim ne?......(Gülüşmeler) 
İşim ne!: Zaten epey bir ömür .yaşadık, bundan 
sonra ne kalır? Fazla bir. şey kalmıyacağmı.-zan-

. nediyorum... Elbette feryadü figan; edeeeğim.r. Far-
yadü figan etmezsem ne yapacağım, arkadaşlar?.. 

BAŞKAN — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU: (Balıkesir) — Muh

terem -arkadaşlar, tekrar, söz almamla -sizleri 
sıktığımdan dolayı özür dilerim. Mâruzâtım .kı
sa olacaktır. 

Arkadaşlar, biz bir hukuk devletiyiz. Bilhas
sa 14 Mayıstan sonra kurduğumuz ..nizama, hu
kuk prensiplerine riayet. etmemiz icabeder. 

Bugün elimizde bir Anayasa mevcuttur ve 
orada • bir madde var, bu maddede;, mahkeme 
kararlarını Meclisin deği§tiremiycceğirmahiyet
lerini tebdil- edemiyeceği -.; sarahaten yazılıdır. 
önümüzdeki hâdise de, idari kaza mevzuuna.{gi
ren bir iştir.-Hâdise-şundan ibarettir: Çocuk 
zammının kesilmesi muamelesi. bir idari tasar
ruftur, bir maliye memuruna: tanınmış bir ta-

L: sarrafun kullanılması mevzuubahistir. 
. İdari tasarruflar için vâzıı kanun müracaat 

hakkı tanımıştır. Bu müracaatın yeri B. M. Mec-
. lisi, adlî mahkemeler -değildir, idari.mahkeme
lerdir. Bu kaza yolu; ;dururken vatandaşın B. M. 
'Meclisine gelmesini kabul edersek işin içinden 
çıkamayız arkadaşlar. Bu, hukuk -nizamiyle, 
hulmk kaideleriyle kabili telif değildir. 

Feridun Fikri üstadımızın bu kadar açık hu
kuk kaideleri .karşısında nasıl konuştuğuna cid
den1 hayret ediyorum. 

Mahkemeler vatandaşlara açık dururken 
.Meclise, gelmesini tecviz etmeye imkânıyoktur. 
Vatandaş: diğer kanun yollariyle: danıştaya. git-

: :mcmiş, gitmişte reddedilmişse Meclise goliphak 
'aramasına .Anayasa ve vâzıı kanun hak; verme
miştir. Kaldı, ki, Meclisin bu .mevzııda, Yusuf 

I Karslıoğlu.. arkadaşımızın: dediği -gibi açık ve. sa-
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rilı'bir kararı da vardır. Bu gibi kaza mercileri
ne ait işlere Meclisin karar veremiyeceği yine 

• kendileri zamanında kabul olunmuştur. Bu se
beple Feridun Fikri Bey arkadaşımızın bu ka
dar açık ve sarih olan hukuk kaidelerine aykırı 
düşüncelerine vallahi, cidden hayretler içinde 
kaldım. . . . . . , • 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Devam et.. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Devamla) — Arka
daşlar, dediler ki; efendim, vatandaşa Meclise 
müracaat' kapısını kapıyacak mıyız ? Arkadaş
lar, Meclis vatandaşa daima açıktır. Fakat mü
racaatın kanuna uygun olup olmadığı ve mev
zuatla kabili telif bulunup bulunmadığının araş
tırılması lâzımdır. 

Son olarak arzediyorum: Burada vatanda
şın gideceği yer Damştaydır. Şu halde Danışta-. 
ym, idari mahkemenin salâhiyetine tecavüz su
retiyle bu işi burada nasıl tetkik ederiz? Tet
kik ettiğimiz takdirde çok kötü bir çığır açmış 
oluruz: Bütün haksız çıkan vatandaşlar müte
madiyen mahkemelerin ilâmları aleyhine bura
ya müracaat edeceklerdir. Bu takdirde Meclisin 
teşriî vazifelerini bir tarafa bırakıp bu işlerle 
uğraşması lâzımgelir ki, bunu Yüksek Meclisin 
asla tecviz edeceğine kaani değilim. Dilekçe Ko
misyonunun kar arı. yerindedir, kararın onanma
sını tekrar rica ediyorum. 

BAŞKAN -— Ömer Bilen. (Reye sesleri) 
ÖMER BİLEN (Ankara) — Efendim, hu

kukçuları dinledik, inceden inceye tetkikat yap
mışlar. Anayasadan, İçtüzükten ve saireden 
bahsettiler; Evet ben hukukçu değilim. Fakat 
her Türk, her insan doğarken hukukçu olarak 
doğar. Yani herkes hakkını arar. Çocuk bile hak
kına kimseye tecavüz ettirmez, aşık oynarken 
hakkını müdaf a eder. Dişlerimi çektirdiğim için 
iyi konuşamıyorum. (Gülüşmeler) 

Şimdi -Feridun Fikri arkadaşımız çok 
esaslı - tetkikat yapmış, eski ve yeni kanunla
rı karıştırmış, iştikâ kapısının kapanması
nın çok tehlikeli olduğunu âdeta feryat 
edercesine söyledi. Ben de buna karnimi 
Bendeniz de geçehf sene ana komisyon, bu 
sene de muvakkat Dilekçe Komisyonu âzasıyıım; 

öyle manzaralara şahit oluyorum ki, zavallı 
Türk milleti bu Meclisten derdine çare bulmak 
için uğradığı haksızlığı buraya getirmiştir. 
Fakat biz ne dedik? işlem yoktur, işlem yoktur, 
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I işlem yoktur.. (Gülüşmeler)' Aceba bu kapı ni

çin • açılmıştır? Niçin işlem olmuyor? Lâyüsel 
amma yef 'al yalnızAlİah'tıî*. Herkesin yaptığı 
yolsuzluktan mesul olması lâzımgelir. Eğer 
Anayasa böyle bir hakkın ziyama kapı açıyor
sa onu da elimize alalım. İçtüzüğü de elimize 
alalım. Millet hakkının ihkakı için lâzımgelen 

ı yola gidelim. Yoksa takaddümü zamanla, sunun
la bununla hak zayi olmaz, hakkı kimse za
yi edemez. Biz eğer böyle elimizdeki Anayasa 
şudur,; İçtüzük budur, işlem yoktur diyecek 
olursak, yazık bu millete. Ancak ve illallahü 
müştekâ, yarabbi sen ihkakı hak et; demesi 
lâzımgelir. 

Biz buraya kadar gitmiyelim. Ben dinledim; 
iki tarafın da noktai nazarını dinledim. Din
lediğimi de hamdolsun anlarım. Anladım. Fa
kat ortada bir zıyaı hukuk vardır. Onun için 
hâdiselerin üzerinde durmuyoruz. Bütün B. 
M. M. si azaları kendilerine gönderilen mektup-

I lan ataraktan vekâletlere koşuyorlar. Hâdise 
peşinde koşuyoruz daima. Bir hâdise de Mec
lise intikal ederse Meclis bu hususta sakit 
ve samit mi kalacaktır? Eğer varsa kanuni 
yolunu ihbar edeceğiz. Göstereceğiz «İşlem 
yoktur, işlem yoktur.» Nerede ise insan attı
ğı imzalardan mesuldür. Okumadan işlem 
yoktur diyoruz. Doğru değildir. Ya esaslı bir 
karar alalım, sureti katiyede kimse Meclise 
müracaat etmesin, yazıktır o da gelmesin bu iş 
bitsin. Yahut da eğer bize müracaat varsa bu
nun üzerinde lâzımgelen tetkikatı yapıp bir ka
rara raptederek imzamızın mesuliyeti altında 
kalmıyalım. Dünyada mesul olmasak mdallah 
mesul oluruz. 

Benim noktai nazarım; Feridun Fikri Beyin 
tahkikatı, kararı, konuşması beni tatmin etmiş
tir. Bu yolda bir karar verelim. Yani kapalı 
durmasın. Bunun üzerinde ne yolda tetkikat 
yapılması lâzımgeliyorsa, Meclisin bu hususta 
bir prensip kararı alması lâzımdır. Benim fik
rim ve kanaatim budur. (Alkışlar) 

BAŞKAN —- Komisyon başkanı. (Yeter ye
ter sesleri) (Reye, reye sesleri) , 

DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANI AB
DULLAH AYTEMİZ (Maraş) — Mesele aydın-
landı efendim 

BAŞKAN -~ Efendim, yeniden verilmiş ki-
I fayeti müzakere takrirleri vardır okutuyorum. 



B : 60 11. 
Başkanlığa 

Mesele tamamen açıklanmıştır. Müzakerenin 
kifayetinin tekrar reye konulmasını rica ederiz. 

Niğde Milletvekili 
Hücseyin Ülkü 

Ankara; 11 . IV .1952 
Başkanlığa 

Müzakereler kafidir. Raporun oya konulma
sını arzederim. 

Giresun Milletvekili 
Mazhar Şener 

. BAŞKAN — Müzakerenin kifayetine mütaal-
lik olan takrirlerin muhtevasını oyunuza arzedi-
yorum. Kabul buyuranlar... Btmiyenler.... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim rapor üzerinde verilmiş mütaaddit 
takrirler vardır, onları okutacağım. 

4 . I V . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzeylediğim sebeplere binaen yeni 
Dilekçe Komisyonu kararının reddiyle eski ko
misyon kararının kabulünü arz ve teklif ey
lerim'. • '•' '' • ' 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Hâdisenin tetkikıyla icabı beyan edilmek 

üzere komisyon mazbatasının komisyona iadesi
ni arz ye teklif eylerim. 

Konya Milletvekili 
Murad Âli Ülgen 

Yüksek Başkanlığa 
'•Raporun Anayasa Komisyonunda da bir köre 

tetkik edilmesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul Milletvekili 

Hadi Hüsnıan 

BAŞKAN — Takrirleri aykırılık derecesine 
göre birer birer oylarmıza arzedeeeğiın. En 
aykırı takrir Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın 
takriridir.. ' • ' . ' . . ' . 

Komisyon raporunun reddi ile eski komisyon 
kararının teyidini mutazammm bulunan Sinan 
Tekelioğlu'mm takririni oylarınıza arzediyo-
rura'i. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-; 
memiştir. ! . 

İkinci aykırı mahiyetteki takrir, Hadi Hüs
nıan arkadaşımızın, raporun Anayasa Komisyo-
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| nuna gönderilmesini mutazammm olan takrirdir. 
. Bu takriri oyunuza arzediyorum. Kabul buyu

ranlar... Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. \ 
Üçüncü takrir, tetkikat yapılmak rüzerç tek

rar Dilekçe komisyonuna... . 
I MURAD ALÎ ÜLGEN (Konya) ~~ Takririmi 

izah edeceğim. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere kabul edil

miştir, söz veremem. 
Tekrar tetkikat yapılmak üzere raporun ait 

olduğu komisyona iadesini mutazammm olan 
üçüncü takriri oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. 

I Efendim, Dilekçe ,Komisyonunun .raporunu 
I oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir ve şu suretle 2889 sa
yılı karar iptal edilmiştir. 

Gündeme devam ediyoruz. 

2. — Samsun eski Milletvekili Naşit Fırat'ın, 
Dilekçe 'Komisyonunun 13 . I . 1950 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 2835 sayılı kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Komisyonu raporu (4/32) [1] 

BAŞKAN — Rapora okutuyorum. 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka

daşlar, bu karar da deminki kararın aynıdır. İç
tüzüğün 53 ncü maddesinin birinci fıkrası muci
bince salâhiyetsizlik iddia edilerek bu albayın 
hakkı iptal edilmiş oluyor. Bu Albay Büyük Mil
let Meclisinden, süresi. zamanında, terfi etmedi
ğinden dolayı terfiini istemekle beraber kendisi
nin nefer tayın zammı varmış,.onun da verilme
sini istiyor. Eski Komisyon terfi meselesini red
dediyor, tayın bedelinin verilmesine karar veri
yor. Yani Dilekçe Komisyonu bu kararı; 53 ncü 
maddenin birinci fıkrasına göre reddediyor. Ben 
bu arkadaşı tanımamakla beraber vazifemi yap
mak için huzurunuza çıktım. Bu arkadaşın bil
hassa! tayın bedeline hakkı olduğuna kanaat ge
tirmiş bulunuyorum. Eğer siz de benim kanaati
me iştirak ederseniz vereceğim takriri kabul ede
rek bu arkadaşın hakkını temin etmiş olursunuz. ? 
Rey ve karar sizindir. ; 

[l]yl38- sayılı basmayan tutanağın sonunda-, 
dır. '. ', • 
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.',; IJftjE'KÇB-KOMtSYONTJ^ BAŞKANI^ AB-: I 
l!feÇ^F^YTEMtZ"(Mâi.'aş)'^-Muhterem ar
kadaşlar.; bundan evvelki kararla bu mesele de 
mahlüldür.j Arzu. • buyurursanız izah edeyim. 
(İzaha lüzum yök, reye sesleri) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyoruz; 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzeylediğim sebeplere-binaen yeni 

Dilekçe ̂ Komisyon kararının reddiyle -;• eski ka
rarın kabulünü arz ve teklif ederiım 

Seyhan Milletvekili 
Simin .Tekelioğlu 

BAŞKAN — Önergeyi kabul.;edenler.. Etmi
yenler.. reddedilmiştir. 

Dilekçe, Komisyonu raporunu reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler.... Etmiyenler.. Dilekçe 
Komisyonu raporu kabul edilmiş ve 2835 sayı
lı Karar iptal'edilmiştir.' 

3. — Ankara, Milletvekili Dağıstan Biner-
bayhn-. milletvekilliği. • dokunulmazlığının:.. kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi, ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon raporu (3/296) [1] 

BAKSAN — Raporu ölçüyoruz. 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN, — Söz:, istiyen yoktur. Komisyon 
raporunu, oyunuza.sunuyorum... Kabul) edenlere. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir: Takibat Devre : 
sonıına bırakılmıştır. 

4: — Ankara Milletvekili Mümtaz Faik Fe-, 
nik'in milletvekilliği • dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık ^tezkeresi ve Ana-: 
yasa ve Adalet komisyonlarından kundan Kar
ma Komisyon raporu (3/297)[[2] 

BA ŞKAN—- Raporu okuyoruz. , ' 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN —- Söz istiyen -yoktur. Komisyon 
raporunu oyunuza, sunııyorumi, Kabul' edenler..! 
Etmiyenler... Kabul edilmiş ve takibat 'Devre 
sonuna bırakılmıştır: 

[1].İM sayüt^âsmayazı,tutanağın sonundadır. 
[2] 145 sayılı hasmayazı tutanağın sonundadıh 
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S, __» îstaübul MiltefveJtiU' Nazlı Tlabar'm 

milletvekilliği-: dökunuîmazlığinm kaldırılması 
hakkında Bâşlmkanlık tezkeresi ve- Anayasa 
Adalet komisyonlarından kurula,n Karma Ko
misyonraporılf'3/288') [1] ; 

BA-ŞKANL-^-'^pörâ-r'olcayoruz. 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen yok
tur. Komisyon raporunu oyunuza sunuyorum, 
Kabul edenler.;. Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
takibat Devre- sonuna bırakılmıştır. 

6V-— Hayvan Sağlık•Memurlarına .hayvan 
yem bedeli verilmesi hakkındaki 4291 sayili'Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dâir Kanun 
tasarısı ve Tarım, Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/171) >\V] 

BAŞKAN'— 'Rapora okutuyorum. 

(Bütçe. Komisyonuraporuokundu),. 

î TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (Mâ-
\ raş) — Muhterem 'arkadaşlar, 1942 senesinde: ka-
I bul edilmiş, fakat bugün halen tatbik imkânı 
| bulühnıamır bir kânunun ilgasını teklif ediyo-
I yoruz,'4291'sayılı Î Kamına göre Hayvan Sağ
lık memurlarına, ayda -15 lira yem bedeli verile-

i cek ve bunlara at tedariki için de, 100 lira; avans 
verilecektir. O tarihten... bugüne, kadar Hayvan.: 

t Sağlık memurlarının tam. kadrolariyle hayvan, 
; sahibi olmaları Jmkânım veren kanunun bahşet
tiği, salâhiyete istinaden bu arkadaşların at te-

\ dariki tehir edilmiştir. Hâlen kadromuzda mev-
I eut 412 hayvan sağlık m emuru vardır. Bunların, 
! ancak 137 tanesinde at bülımmaJkta, 275 tanesi de 
at tedarik edememiş vaziyettedirler: 

I Kanunun ruhuna göre hareket etmek ieabe-
derse bu 275' arkadaşımızı müstafi addetmek lâ-
zı-mgelirdi.-

Fakat arzöttiğim gibi Bakanlığa, verilen .salâ
hiyet istimal edilmiş ve, bu at tedariki işini bu-

: güne kadar tehir etmiş bulunuyoruz. 
Şunu arzetonek isterim ki, memleketin hayvan 

sağlık,memuruna olan, ihtiyacı aded itibariyle as-. 
gari bindir. Bugün elimizde ise ancak 412.tane,,. 

i vardır, . . . . . . 

[1] \1A1 -sayüı hasmayazı i tutanağın: sonundadır. 
[2]:: 148 sayılıı. hasmayazı. tutanağın, sonündadin 

3501— 
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Hayvan sağlık âhemürliarr,; kanunini neşrinden 

sonra: çıkaritalimatnamem ile: ayda 20 gün köyler
de gezecekler, .oralarda hâsta liayvaıv varsa vete
rinerlere haller verecekler ve tedavisini teinin 
edeceklerdir.; Kendilerinin hayvan tedavisine sa
lâhiyetleri yoktur.;. Bugünkü vaziyette veteriner. 
teşkilâtımın ve 'her vilâyette; ziraat, teşldlâtmm 
mümkün' oldnğn kadar motorize hale getirilmiş^ 
tir; Bu: şartlar atamda; bir memnrnn hayvan sır
tında vazife; görmesini lüzumsuz' telâkki; ediyo
ruz. • •..'-: " . ' ' ; . • . ' • 

Ziraat ve Maliye komisyonları da1 Hükümetih 
teklifini aynen kabul eftniş ve kanımutt ilgasını 
münasip görmüştür. Bendeniz 'de Heyeti Aliye-
lüzdeıi' bu 'kanunun- ilgasını arz ve rica ederini. 
;: BAŞKAN:' — Bütçe Komisyonu. •'•••' 

B&TÇÜ3 KOMİSYONU ADINA HAHİH 
İMRE (Sivas) — Muhterem arkadaşlarım; me
sele1 Bütçe; Komisyonu raporunda da ifade 'edil
meye 'çalışıldığı veçhile gayet açıktır, öyle hiz
metler ivazdır ki, bunlar hizmetini mahiyeti itiba
riyle devamlı; olarak seyahati icahettirmektedirl 
iEsasf gaye,,: hikmeti köylünün, hikmete muhtaç 
olanın;ayağına götürmektir., Bunun için de bir 
hayvan tedariki matluptur. Buna mütaallik 'ka-
ınınlatda- hakikateh: 100, liraya bir hayvanın te-
ckiMt edilebilir mi, edilemez mi meselesi ayrıca ;. 
kanunda mevzu' bükümlerin tadili mahiyetinde 
derpiş edilebilir. Fakat kanunun tamamen ilga
sını; icâböttirecck bir esbabı • mucibe telâkki et
medik. Bu kanunun kaldirılmasiyle temin edil
mek istenilen gaye ve nıenfaat., münhasıran bu 
seyahatlerden yevmiye 've harcırah almayi istih
daf etmektedir." Bu itibarla hizmeti'devâmli su
rette seyahat -olaır hayvan sağlık memurlarının,! 
kendi seyahat'vasıtalarının tedârikine matuf olan 
ve- kanunun ilgasiyle: ârizi olarak memurlara tat
bik ; edilmekte olan•' harcırahın tatlnkınâ' elverişli 
bir kanunun ilgasını teklif etmeyi komisyonu
mu» isabetli görmemiştir. Ve yüksek tasvipleri-
ııc bu: suretle- arzetmiş bulunmaktadır. 

Kanunun tadili yolundaki temennimiz,"de" bu 
raporUÜ'I methinde; mimderietir. Raporun tasvi-
hhii rniaLedernTi; •'•'••:":•• : ' 

BAŞKAN — Akif "Sarıoğlu. ' '• 
AKrP SAMÖĞBU (Antalya) — Sayın arka

daşlarım; 4291 numaralı Kanununun -sağlık' me
murlarına tâyin1 etmiş olduğu yem bedeli ile 10Ö 
liralık" at bedeli bir hayal mahiyetinden katiyen 
ileri geçemez.' Biz bu- hakıkatlar önümüze geldiği 
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I /aman icabını yapmak mecburiyetindeyiz. Bit 

bedel şu zihniyet içinde kanuna konulmuştur. 
15 lira yeni bedeli ile 100 lira at bedeli fakat me
mur gittiği köyde atının yemini ve sairesini İÎÖ37-
lünün sırtına yüklemiş oluyor. Eğer biz bu kül
fetleri hâlâ köylünün omuzunda tutmak istiyor-

I sak bunu kabul ederiz, değilse hakikat meydanda. 
Bilhassa bakanlığın önümüze sunmuş olduğu 
esbabı mucibe içerisinde deniyor ki, Eskişehir'de 
bir hastalık varsa Konya'nın sağlık memuru, 
Ankara'nın sağlık meınuru oraya gönderilecek
tir. Fakat bu para ile atının yemini bile tedarik 
edemiyecektir. Salâhiyettar ve mesul olan bakan 
bunu bize bırakınız ben bunu idare edeceğim, 
ekiplerimle birlikte lâzımgelen tedbiri alacağım 
diyor. Bunu şu veya bu düşünce ile ihmal ede
meyiz. Ben, Bütçe Komisyonunun bir âzası sıfa-
tiyle bana tevdi edilmiş olan tasarıyı tetkik et
tim, gerek Tarım, gerekse Maliye komisyonlarının 
mütalaa ve kararlarını yerinde buldum. Müta
lâası harcırah verileceği düşüncesiyle Maliye Ba
kanlığı temsilcisinin hislerimize tesir etmiştir.. 
Fakat artık hakikati görmek zamanı gelmiştir. 
Bu itibarla-Tarım ve Maliye komisyonlarının ra
porlarının tasdikim, Bütçe Komisyonu raporunun 
reddini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Hadi Hüsman. 
HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim; 

Hayvan Sağlık memurları, Teşkilât kanunları 
itibariyle seyyar vazife gören memurlardır. Teş
kilâtımızda aynı mahiyette ve aynı statüye tâbi; 
seyyar vazife gören başka ve idarelere mensup 
memurlarımız da vardır: Tekel memurları, 
sağlık memurları, ıntma savaş memurları,- âtlı 
tahsildarlar, gümrük muhafaza memurları ve 
saire. Hakîkaten Bütçe Komisyonunuz bu mc-

I hıurlara gerek yem bedeli olarak, gerek hay
van mubayaası avansı olarak verilen paralarih 
kâfi gelmiyeeeğine kani bulunmaktadır. Fakat 
Bütçe Komisyonunuz olarak ve B. M. M. olarak 
Devlet teşkilâtında birbirleriyle, vazifenin ma
hiyet ve nevi itibariyle aynı olan birçok zümre
ler mevcut iken bunlardan yalnız Imûsinin'hal
lim şu ve bu sebeple ele'•'alıp" diğerlerini' olduğu 
yerde bırakın ak, vazifeleri aynı -olan "memurlar 
arasında bir ahenksizlik;' bir adaletsizlik yara-

I tacaktıı,-. (Gürültüler) (Sırası geldikçe sesleri')' 
Bakanlık mümessili Bütçe Komisyonunda ver : 

d iği izahatta; teşkilâtımız 'makineleşmiştir, me-
I nııırlarıinızın hayvan knllaıunaşına lüzum kal-
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mamıştır, demiştir. Yaptığımız tetkiklerde • ve : 
bakanlık mümessillerinden aldığımız izahatta, 
bugünkü memleket şartları karşısında her yere 
makinenin gitmesi mümkün değildir. Binaen
aleyh hayvanla da vazife görmek zarureti mev
cut kalacaktır. 

Yine Bakanlık mümessili arkadaşımız, tasa
rının müzakeresinde, muayyen mıntakalarda va
zife gören sağlık memurlarının zaman zaman 
memleketin şurasında veya burasında çıkan sâ
ri hastalıkların tedavisi için oralara memuren 
gönderildiklerini, bu gibi hallerde hayvanları 
ile birlikte gidemiyecekl erini ifade ettiler. 

Arkadaşlar, bu vaziyetler muvakkattir. Ve 
bu'kabîl, atla vazife gören sağlık memurlarının 
başka mmtakalara gönderilmeleri her zaman 
için mevcuttur. Mmtakaları muvakkaten deği
şen sağlık memurlarının hayvanlarını da oraya 
götürmeleri icabetmez. Bunlara sabit memurlar
dan başka yere, başka mmtakalara muvakkaten 
gönderilmiş olanlar gibi kanuni harcirahları ve
rilir. Binaenaleyh sadece bu sebeple bu kanu
nun ortadan kaldırılması icabetmez* kanaatine 
vardık. Bütçe Komisyonunuz esas itibariyle bu 
kanunun bugün için ihtiyaca cevap vermediği
ne kani olmakla beraber, Hükümetin bu işi bir 
kül olarak ele alması, aynı durumdaki memur
ların heyeti umumiyesinin durumlarının ıslahı
na tevessül edilmesi maksadiyle bu kanunun 
kaldırılması hakkındaki teklife, iştirak etmemiş
tir. Takdir yüksek heyetinizindir. 

B A «TTAN — Hikmet Fırat buyurun. 
HÎTCMET FIRAT (Malatya) — Efendim, 

1942,y1lında çıkarılmış olan 4291 sayılı Kanu
nun hükümlerine göre köylerde seyyar vazife 
görecek hayvan sağlık memurlarının durumu, 
aynı vazifeyi gören insan sağlık memurlarının 
durumudur. 

Kanun, seyyar vazife olarak, 20 gün köyler
de dolaşmak kaydını şart koymuştur. 20 gün 
köylerde dolaşan sağlık memurları köy halkının 
eğer ' insan " sağlık > memurlar! ' iseler insan
ların sıhhatini, hayvan sağlık memurları iseler 
hayvanların sıhhatini tetkik ve. murakabe' ile 
mükelleftirler. Bunlar tedavi ile mükellef olma
dıklarına göre hekim veya veterinerlere rehber
lik edecek, haber verecek mahiyette hazrrbk iş
lerini gören memurlardır. 1942 de bunlara,, sey
yar vazifelerini görebilmeleri için hayvan teda
riki bakımından avans olarak verilen 100 lira 

iviyor u : i 
I o zamanki para kıymetine göre kifayetli idi. Ö 

günkü vaziyete göre onlara hayvanlarının mai
şetini temin, verilen 15 lira ile kabildi. Aradan 
geçen on sene zarfında bu miktar, hepinizin maz
lumu olduğu şekilde değişmiştir. Ahval ve şera
itin değişmesi karşısında bu hayvan tedariki 
bakımından yapılan yardım ve iaşe bakımından 
ödenen miktar bugün lâşey mesabesindedir. Ha
kikaten bu arkadaşlar müşkül durumdadırlar. 
Böyle seyyar vaziyette bulunan diğer memur 
arkadaşların hayvan tedariki bakımından key
fiyeti düzeltmiş müesseseler de vardn\ Meselâ 
askerlikte hayvan kullanması istihdaf edilen 
şahıslara bugün beş yüz lira hayvan parası veril-
inektedir; O şahısların hayvan: bedeli müseccel-
dir. Her hangi bir kazaya uğradığı şekilde 500 
lira tazminat verilir. Emsali müesseseler işi 
ayarladığına göre bu cihetlerden bu kanun bu
günkü şartlara göre ayarlamak pekâlâ kabildir. 
Binaenaleyh hayvanın iaşesini bugünkü durum
da üç dört misli takdir ve'hayvan tedarikini de 
bugünkü rayice göre uygun şekle sokmak zaru
ridir. Bunlar hastalık vukuunda:\ ekip halinde 
gönderilip mücadele yapılacağı"tıikâyesi naza
ridir. '•" "''; •̂••-;;--;*;•;'••>:-•••••• . -

Çünkü bu memurlar ın vazifesi köylerde dola
şıp hastalığı aramaktır . Köylerde "dolaşmadıkla
r ı takdirde' vahyi ilâhi mi gelecek ki; baytar ya
hut doktor köye gidip mücâdele yapsın. Arka
daşlar ; coğrafi durumumuz değişmiş değildir, da
ha 50 sene sonra da değişeceğine kaani değilim. 
B u itibarla hayvana muhtacız. Hayvanın sır
t ında köye gitmek için ne lazımsa "alâkalı bakan
lar teklifte bulunsunlar. Bu arkadaşlardan an
cak bu şekilde istifade edilebilir. Gerçi motorlu 
vasıtalardan bugün hekimler, baytar la r istifade 
otmektedir. .Ama, bu sıhhat memurlarının, bun r 
dan istifadelerine imkân yoktur. Çünkü bunlar 
köyleri i dolaşmak ve hat tâ hayvanın çıkamıyac a-
ğr sarp köylere yaya giderek dolaşmak vazifek
siyle mükelleflerdir. • Oraya gitmedikleri takdir
de bunları mesul ediyoruz. B u it ibarla bu işleri 
mua t t a l bırakıp bunlar ın masraflarını 10 misli
ne çıkarmakta da bir fayda yoktur. 'Alâkadar 
bakandan rica ed iyorum/bakandan değil, bakan
lardan; rica ediyorum, çünkü bu yalnız Tarım 
Bakanını alâkadar etmez, diğer bakanların da bu
nunla' alâkasr mevcuttur, bu zaruret , bu tasarı
nın müzakeresi sırasında tahakkuk etmiş 'bulun-

I maktadır . Bendeniz de bu kamın mecburiyeit 



B : 60 ' l t : İ 
ve tâtbikatmdaki durumu nazara ataraktan ilga 
edilmemesini ve binaenaleyh, Bütçe Komisyonu
nun teklifinin kabulünü, yani""tasarının reddini 
rica ediyorum. 

'•BAŞKAN-— Söz Ahmed Veziroğlu'nundur. 
AHMED VEZÎROÖLU (Afyon Karahisar) 

— Muhterem arkadaşlar\ 4291 sayılı Hayvan 
Sağlık Memurları Kanununa göre sağlık memur
ları bir binek at tedarik etmek mecburiyetinde
dir. Bunun için de buna göre 100 lira avans vo 
ayda 15 lira ycan parası verilmesi lâzımdır.' 

"Bendeniz iki seneden beri Tarım Bakanlığı 
Bütçesini tetkik ediyorum. Bıi husus için büt
çeye konulan, paralar katiyen sarf edilmiyor, ve 
bu kanun, da işlemez bir hâldedir. Biraz evvel 
Sayın Bakanın da izah buyurduğu gibi bir hay
van bugün dört, beş yüz liraya satmâlmdığı gibi 
ayda on beş lira gibi bir para ile beslenmesine 
imkân görülemediği için, hiçbir sağlık memuru hay-
vaırbeslememektedir. Her ne kadar Sayın, Bakan 
137 sağlık memurunun hayvanı bulunduğunu 
burada "söylemişlerse de bendeniz buna da kaani 
değilim.- Bu sebeple işlemeyen bir kanunun kal
dırılması lâzımdır. Bütçe Komisyonu kararının 
reddi ile 'kanunun kaldırılması hakkında müza
kereye geçilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN— Bedri Nedim Göknil. 
BEDRİ NEDİM GÖKNÎL (İstanbul) -

Muhterem arkadaşlar, bendeniz bir prensip me
selesine temas etmek mecburiyetinde kaldım. 

Hükümetin salahiyetli ve mesul bakanı sağ
lık mücâdelesinde kendi teşkilâtı ile yapmakla 
mükellef olduğu otorite yüksek'huzurunuza ge
liyor, diyor ki ; bugünkü mücadele teşkilâtı ile 
on sene evvelki şartlara göre idare edilmektedir. 
Bugünkü şartlara g'öre bu kanunun temin, ettiği, 
yahut temin edemediği mevhum hayvanlarla n, 
görülemez. ' ' 

Esasen kabiliyeti tatbikiyesi olmıyan,' öte
den beıi tatbik edilmemiş olan bir kanunla iki 
kilo arpa dahi almıya müsait olmıyan yani ayda 
15 lira gibi bir yem bedeline tâbi tutulan bu 
nakil vasıtalarından fiilen istifâde edilememekte 
olduğunu açık olarak söylüyor ve lüzum yok
tur diyor ve bundan tevellüt edecek mesuliyeti 
biz üzerimize alıyoruz dedikten' sonra bendeniz 
Bütçe Encümeninin tahsisat bakımından bütçe
nin heyeti umumiyesiııe rakam olarak on para 
zammı mutazammm bulunmıyan bu mevzu üze
rinde, hayır efendim,- siz vazifenizi şu şekilde 
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yapmıyacaksmîz, bizim istediğimiz şekilde yapa* 
eaksmız demesini, bendeniz Bütçe Encümeninin 
salâhiyeti haricinde görmekteyim. Bu itibarla 
Bütçe Komisyonunun talebinin reddi ile tasarı
nın kabulünü Yüksek Heyetinizin takdirine ar-
zederim. 

BAŞKAN — Hadi Hüsman. 
H İ D Î HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, 

müsaadenizle iki noktayı daha açıklayayım. Tak
dir yine Yüksek Heyetinizindir. 

Bu kanım işlemiyor deniyor, arkadaşlar. Ha
kikaten yem bedeli olarak bütçeye konan.para 
sarf edilmemektedir. Ohalde sorabilirsiniz1? Hik
met m asıl görülüyor? Ve bu arkadaşlar geziyor-
larda ne den para almıyorlar., 

Arzedeyim arkadaşlar : Hayvan sağlık me
murları seyyar kadroya dâhildirler. Harcırah 
Kararnamesine göre seyyar olaın memurlar bir 
dairei malûme dâhilinde gezdikleri kanunun ifa
desine göre keştü güzar ettikleri takdirde .kendi
lerine yevmiye verilemez. Şu halde nasıl vazife 
görüyorlar?. Hayvan yem bedeli de alıyorlar, 
hayvanları yok. Bugüne kadar bir muvazaa ya
pılmıştır. Mmtakaları dahilinden başka bir mm -
takaya gidecekleri zaman., Harcırah Kararname
sine göre yevmiye verilir. Hayvan Yem Bedeli 
Kaınunu tamamiyle kalkıyor. Hayvan alamıyacak 
ve yem bedeli veremiyeceğiz. Harcırah Kararna
mesi ise yaşıyor. Seyyar memur olduklarından, 
muayyen mıntaka dahilinde gezdiği zaman harcı-. 
ı<ah alamıyacaklar. Şuhalde bunların mağduriyeti 
cihetine mi gideceğiz. Hayır arkadaşlar başka 
bir mıntakada çalıştırılarak yevmiye alacaklar
dır. Devlet teşkilâtında aynı dıırumda olan • me
murların mümasil vaziyetini müşahede ettikten 
sonra teşkilâtın bu vaziyette olan yalnız bir kıs
mını mütalâa eden ve yalnız onun derdine çare 
bulan bir kanunu değil, bu durumu nazarı iti
bara alarak, bütün bu memurları içine alan ve 
hakiki ihtiyacı derpiş eden bir kanunu getirme
sini Hükümetten rica ediyoruz. Maksadımız sa
dece budur. ... . 

BAŞKAN — Bahadır Dülger. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen-: 

dim; hakikaten bu mesele hakkında Bütçe Komis
yonunun ileri sürdüğü noktai nazarı anlamak 
kabil olamıyor. Bedri Nedim arkadaşımızın, bu
rada biraz evvel izah ettiği gibi, icra organı bü
tün mesuliyeti omuzuna alarak ve on sene evvel 

353 
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yaplmiş bir" kanni^ Bugünkü- ihtiyaçlara uymu^ 1 
yor, diyerek ortaya bir tekiri; getiriyor. Hadi 
Hüsman ârkadâşiniizm izah ettiği gibi bu vazi
yet memuru muvazaaya müracaat mecburiye
tinde; bırakmıştır. Şimdi bunların hepsi teker 
teker şu kanunun müzakere edilmesi için karşı
lıklı ileri sürülmüş en mâkıil bir esbabı mucibe
dir. Bu esbabı ınucibe karşısında diğer memur
ların vaziyeti de beyledir, mülâhazasiyle. işin 
işinden çıkmaya benim aklım ermez. Bir düzelt
me mevzuubahis olduğa halde hepsini düzeltmi
yoruz diye işi bırakma doğru.olmaz, kısmen dü
zeltiriz. . Hakikat ortadadır. Binaenaleyh 
yapılacak iş, Bütçe Komisyonunun teklifini rcd-
d emek suretiyle kanun .tasarısının müzakeresine 
geçmekten ibarettir. (Brayo sesleri, alkışlar) 

BÜTÇE KOMÎSYONÜ ADINA HALİL İM-
KE (Sivas) — Muhterem arkadaşlarım, bâzı ar
kadaşlarımızın prensibe taallûk ettiğini işaretle 
üzerinde durdukları meselelerin bir.miktar üze
rinde tevakkuf etınek lâzımdır. Bilindiği gibi 
kânunlar ya milletvekillerince veya Hükümetçe I 
teklif edilirler. Hükümetin, teklif ettiği kanun
lar için komisyonların onun arzusuna uyacağı 
ve teklifi hiç müzakere etmiyecekleri yolunda bir 
lirensibm âdeta mevzu olduğunu ileri sürmek 
varit olamaz. 

; Arkadaşlar, bir de müvazaadarı, bahsettiler. 
Bu da kanaatimizce yanlış anlaşılmıştır. Yevmiye 
vermek için muvazaa yapılmamaktadır. Yalnız 
bıımemtırlar, biz, yani Bütçe Komisyonunda 
ekseriyet tarafında olan arkadaşlar bir kütleden, 
400 - 500 kişilik bir memur ve hizmetli kütlesin
den bu hakki esirgemekte değillerdir. Fakat Dev
let hizmetlerinde prensip anlayışlarına sadakat 
dâvasmdayız. Hizmetlerin nev 'i, gezicilik ve mu-
kîmlik, merkez ve iller memurları, umumilik ve 
ınahallilik mevzuu, vardır. Bu memurlar gezici
dir ve bütçede de iller memurları terkibinde yer 
almışlardır. Bu itibarla bu arkadaşlar zaman za
man idarenin gördüğü lüzum üzerine, meselâ 
Balıkesir bölgesinde bu neviden hizmetlilerin me
selâ, acele bir tedbir, alınması gereken Afyon 
bölgesinde hizmet •'verdiklerizaman yevmiye ala
caklardır. muvazaa değildir. Devamlı değildir. 
rmıvakkattir, yevmiyelerini al aeaklarclır. 

Fakat bu memurlar hizmetlerinin " mahiyeti 
itibariyle kendilerinin hizmetli olmalarının va
sıflara-yanında hayvan sahibi olmaları ve hay-
vanvyeın bedeli almaları meşrııl; olduğuna göi;e I 

1952 O :: 1 
ve yine 42931sayılı- Kanunla" ke'ntlileriıie hay
van sahibi olabilmek için. 100 lira, ;hayvan bes-
Hyebilmek için de maaşlarına zamimeten; ayda 15 
lira verilmesi de yine bu gezginciliğin sureti 
ifasını kolaylaştırmak içindir: 

Muhterem arkadaşlar; bilhassa, sol: cena
hın dikkatini - rica ederim. Biz,: Bütçe Komis
yonundaki arkadaşlar 15 lira. ile hayvan bes
lenir, 100.lira ile hayvan alınabilir; demedik. 
Muhterem azadan «birisi 15 liranın 150 liraya, 
100 liranın 1000 liraya çıkarılmasın! 'teklif et
se onu da eanü. gönülden kabul ederiz. Fakat 
arkadaşlar, 15' lira ile hayvan besleneme'z, 10.0 
lira ile hayvan, alınamaz mucip sebebi ile 
bir gezici hizmetliliğin prensibini ortadan kal
dırıp, daimî memurlara ait olan harcırah 
prensiplerini bu memurlara tatbik etmenin 
aykırılığına da' işaret etmek vazifemizdir.HCH 
yeti muhteremenizden ' bu" nokta üzerinde lie-
vakkuf etmenizi, kararınızı; bu nolctamııışığr 
altında almanızı bilhassa rica ederim. 

Tekrar edeyim;; 15 lira ile hayvan beslene-
mez, 100 lira avansla da : hayvan tedarik edi-. 
İçmez. Fakat bunun çaresi bu tatunun' ilgası 
değildir. İkmal ve itmamıdır; Arkadaşlar-sebs-
niyor • ki, bizde esbabı mueibede • yârdır. Mulı̂  
terem heyetinizin; dikkatini' istirham 'eclerim. 
Esbabı mucibe ile tcşkilâlnmiOT \ motorize edi
yoruz,- diyorlarl Bu memleketi hiç mi tanımı
yoruz? Bu memleketin köylerinin kaçta kaçı
na motorlu' vasıta rçıkabilM Köylü ile 20 se
neden beri haşır neşir olmuş bir arkadaşını
zım. Simdi jiplerle bâzı köylere güçlükle gi
debilmekteyiz. Bu hizmetin sureti ifası şim
dilik mutlaka geziciliğe mütavakkıftır. Bu ka
nunu kaldırdığımız zaman bu gezici memur
ları yerinde saplıyacak, oturtmuş olacakve köy
lümüzü de kamu hizmetinden mahrum etmiş 
olacaksınız. (Alkışlar) 

YUSUF1 ZİYA TÜNTAS- (Tekirdağ) ^ H a y 
ret ettim çok güzel esaslara dayanarak yapıl
mış olan bir kanunun ıslahına, Bütçe Komis
yonunda başka diğer komisyonlar ve Bakanlık 
muhalif 'kaldı. Memleketimizin nüfusunun % 82 
si çiftçidir. Binaenaleyh çiftçilik' hayvanla o-
lur. Elimizdeki mevcut hayvanlar milyonla
rı buluyor, dünyanın her tarafında hayvan 
sağlık m omurları' koy köy, sokak sokak dola
şırlar her yerde hazır ve nazır olurlar, her 
türlü hastalığı teşhis ederler ve alakalı üstle-
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üne haber verirler.'Eğer çimdi bâzı vaziyetler 
dolayısiyle bu kanun işlemiyorsa kabahat ka
nunda değildir. Kanunu tashih edelim eğer 
bir'vatandaş hayvanını1 ayda 15 lira ile besliye-
miyorsa bu miktarı 50 liraya - çıkaralım, rayiç 
üzerine para verelim. Eğer \100' liraya hayvan 
alamıyorsa rayice göre 500 lira, İ:000 lira ve
relim. Bu birZarurettir ; nasıl insanların sağ
lığı ile meşgul oluyorsak hayvanların sağlığı 
ile de meşgul olmaya mecburuz. Memlekette 
salgın hastalık çıkıyor koşup veterinerlere ha
ber veriyor. Eğer bu memurlar olmazsa hastalı
ğın meydana çıkmaması bile yakıdır. Köylerde 
bunları anlıyacak köy muhtarları haber verecek 
vaziyette değildir. Bunu motorlu vasıtaya hava
le etmek çok günah olur. Böyle birşey yaparsak 
iyi olmaz. Hayvan Sağlık Memurunun altına.her 
yere kokabilecek beygir vermemiz lâzımdır. Jiple 
gidilemez. Bakanlığın Ziraat müdürlerine vermiş 
oldukları j iplerle ufak bir yağış oldu.mu gidile-
miyor. Şu halde meseleyi bambaşka mütalâa et
mek lâzımdır. Ben cidden hayret, ediyorum, bu 
kanım, niçin kaldırılıyor. Memleketimizin hay
vanlarını tamamen hastalıkla ihata ettirmiş va
ziyete gireceğiz, tedavilerini yapamayız. Bir 
taraftan, da Hşyvan vergilerini kaldırıyoruz. 
Hayvanimi çoğaltalım derken hayvaninrı. hasta 
yapmıyahm. Her birinin kendine mahsus hasta
lığı yardır. Sıhhat. Memurları bunları • anlamıya-
cak derecede yetişiyorsa mekteplerin de ona göre 
ıslah edilmesi lâzımdır. 

.Diğer taraftan Hayvan .Sağlık Memurları 
mektepleri var, bunlar oralarda okuyorlar, staj 
görüyorlar ve salahiyetli arkadaşlar olarak çıkı-, 
yorlar. Ne diye bu kanunu kaldırıyoruz da köy
leri sıhhi bakımdan kontrolsuz bir halde bırakı
yoruz. Doğrudan doğruya kanunun. noksan olan 
kısımlarını ıslah edelim, takviye edelim ye- bu 
memurları harekete. getirelim. : . ı .-

Bu sağlık memurlarıhın. vazife , göıınedikle-
rinden bahsediyorlar. Bence vekâlet için bu bir 
hatadır. Demek ki foksiyonsuz bir memuriyet 
icat etmişiz. Demek ki bunlar kalem efendisi gibi 
dairelerde oturuyorlar. Halbuki Sağlık Memur
larının vazifesi köy köy dolaşmak, çeşme başla
rında bulunmak ve hayvanları sıkı bir takiple 
kontrol etmektir. Yoksa dairelerde kalem efen
disi gibi oturmak değildir. - Eğer tahsisatsızlık-

tan gezeliyorlarsa' bunu arüıriuak lâzîiic 
itibarla, bendeniz:; Bütçe,, Komişyonunıın -teklifi-,Vı 
nin kabul edilmesini rica., ediyorum.- •" •»,,; •.,., *, , -

BAŞKAN — Efendim, kifayet tahrirleri var
dır, okuyoruz. , . 1 r : 

* T. B. M. M.lYüksek Başkanlığına ••;• 
Mesele, tebellür .etmiştir. Müzakerenin ki/fa-

yetini arz ve teklif ederim. ''*"" ' l/'! 

• Afyon K. Milletvekili 
Salih Torfilli 

Sayın Başkanlığa 
Mesele anlaşılmıştır. Bütçe Komisyonunun 

kararının reddiyle müzakerenin kifayetini arz 
ve teklif ederim. ,- . . . !{; . : 

, , ,. Burdur Milİejtvekili . 
. . . : .•>*•''. Mehmet Özbey . 

BAŞKAN — Ef'eıidim, kifayet- -hakkındaki-
teklifi oyunuza arze'diyorm. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonunun, tasarının, reddine mü
tedair olan raporunu oyunuza arzediyorum. Ka-
bul edenler... (Anlaşılmadı sesleri) Efendimtaşa-
rıııın reddini isüy^u Bül^c .Kiimiayonunun .ra
porunu oyunuza'sunuyorum. Kabul.'bedenler;..-! 
Etmiyenler... Rapor., kabul edilmiş ye ulasan 
reddedilmiştir.' ,.t.:;v. ;;-, .. .' :;?::";r.-> .;' 

7. — 'tik' îaîîsil "üzerine 'bir yıllık " !m"esWct' 
tahsil .görmüş olan köy ebelerinin, Memurin &Ü* ' 
nununun .2919' sayılı Kanunla değişen 64 ncü 
maddesi hitimüne göre kadrosuz stajyer olarak 
istihdam edilip edilmiyeceği hususunu^ yorum
lanması hakkında Başbakanlık iezlccfesi ye. Ge
çici Komisyon ile Bütçe Komisyonu'. raporları 
(3/195) [1] fc? :I«:.Ö 

rum. 
BAŞKAN —r Komisyon raporunu okırtuyo-

'•«'• •-••••• ' - : - : • : . . • : - • • ' ; - ".":.• . . ; • ; : ) ü i . ^ M V i R İ 

••.I(Rapör okundu) '".:'-. ı//îr..xl£ 

\ '" BAŞKAN — Efendim; r"apor:; hac ında ' ' soz^ 
• ' • • • • . ' • ı ; - i '""'- .; ''-, ' . ] " • • ' , , - T : ' j - , - i i .M i ^ v r v * £ • £ 

istiyen yoktur. Raporu oyunuza arzediyorum:' 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yoruma mahal kalmamıştır. 
— <•-' 

[1] 147 sayılı hasmayara tuiamğm sonundadıı\ 
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S: 60 m* 

muW^WnUiir' WMk$e-- EnMsönmvmı ? öfi ;M. • ii 
1951 tarihli HüfiÛfo^arur-c^ifüiMM-329'sa--
yılı Kararın' Kamutayda görüsiUm esin e dair öner
gesi ve Dilekçe Kornişonu raporu (4/İ22) '[1] 

' '[İ] 140 sayılı"basma yazı tutacağın sonuhdfidır. 

4952 =$};•$< 

"•'*•'••""" • :(;Şaporü-okundu') ' ".-.•-••;£•• 

BAŞIOVN.— ^ f e n d i n i , , raporun okum\ıasr. 
uzun sürdüğünden ye vakt in geçmiş olduğuna 
binaen .^Pazartesi.: günü saat 15 te toplannıak 
üzere.-Birl^şinıe son.;yeriyorum. . , >,. , :>>••,••.?.• .• '« 

; , ^ ^ p a n m a ş a a t i r : 18,55. ; : ' r 

» t ' '..««W»» „.•>.: 

•t , ; i ; ' - ; . ' . ; li't.-.'ı 

, Î • . ; . / ' , iv, ::.:;;. 

; '"ii ~ ^MaVıüyaîiMeüücltiM Mchmd'Kartal-m,-
•Malatya'nın 'Gözene Köyünde jandarma ile-'köy-
lüiırasîıi&tı; vukımjjelen hâdisenin mahiyetine da
ir sorusuna 'Adalet Bakanı Rukneddin Nasuhi-
oğİM'nun-ygzüı. cenahı (6/622.) 

•••". •' ^ 2 . I V ! . 1 9 5 2 
T. 13. M. Meclisi ̂ Başkanlığına • 

4; Malatya'mın ıQözene>«Köyünde jandarma 
ile ;köylü iara'smda vâki:(müsademede .kaç 'kişi 
yai?âlanmıgtıis? 
•'"'• -2'.' îBu'ihadisey^^it'Sorustıırmarhangi' sebep

le, tidttri^makaıîilaım tevdi> edilmiştir? 
'•'• •bakarda .vazıh','sorularımınf içtüzüğün 149 
vo mütaakıp maddeleri gereğince Adalle^rBâkan-
lığnıca .yazılı, olarak cevaplandırılmasına delâ-
letinizi-.sayğıVile #ilerhn. 
. ; " " , " ' • Malatya Milletvekili 

Mehmet .Kartal 

.Adalet Hakanlığı;;. 
G. "İş. "U. Müdürlüğü 

özel: 72 

9 . IV .1952 

ÎÖüyük "Millet 'Meclisi Yüksek Başkanlığına 
4 . IV . 1952 gün ve 6/622 sayılı yazıya EV 
Malatya MilletoekilüMehnıöti Kartal tarafın

dan yüksek.makamınıza verileı^k BAkanlfğımı-
m :,tevdKbuy?ınüan '2 . IV"'. 1952 tarihli fazılı 

sofu;Önergesinde'; " " ' •'-•" ";/:"/;''•:-,:! ^>^-<;'' 
' 1." 'M'ala'tya 'nın''Cfö:zen:e Köyünde'•' ! jândâriıuY' 

ile^köylü' l irasında vâki müsademede' 'kaç ";İtişi 
yaral andığının, ,: .^• .VM;/ 

2. 'BU -hâdiseye 'ait soi'iLşüırman'ın'hİü'igi: We-V 

bepln "idari ntalcamlara tevdi edildiğinin, • f';' ;' 
' Yazılı olarak' bildirilmesi istenmesi üz&riıie' 

keyfiyet 'Malatya C. savcılığından sorulmuştur. 
Alınan karş ı l ık ta : '•'• 

1. Asker kaçağı okluğu ihbar edilip asker
lik şubesince istenilen Ali Kılmç adındaki şah
sın, 17- . HI-•'.' 1952 :tafillinde Malatya'ya-^sevki 
sırasında muhafız jandarmalara, ateş açt ığı ve 
jandarmalar ın da ' ateş açmaları üzerine -muma
ileyh A l i Kilınç ile buna yard ım eden'Guma Ali; 
;adındaki şalısın 'ayaklar ından yaralandıklar ı ay
n i gün gecesi j andarm aya ait va sıtalarla hasta -
bıeye getirildikleri, .>•...*• \ .,;.;.:: ^. 

2; Fi i l j a n d a r m a l a r ı n ' idari vazifelerinden 
.'tevellüt etmesi hasebiyle Memurin Mühakematv 
Kanunu hükümleri ' -gereğince evrakın 'vi lâyete 
; tevdi edildiği ve vilâyetçe de tahkika ta memur 
' tâ^in-edi len- jandarma bölük komutanı taraf m -̂
dan yap ı l an ' tahkikat- ikmal edilmiş' ise <deyara> 

l ı l a ra a i t ' k a t ı ' r apor henüz -gelmediğinden -işin 
•bir ka ra ra bağlanamadiğı bildirilmiştir. . 

Keyfiyet saygı ile arzolunur. • v- '• "'' 
'••'• • ;-: •' Adalet ;-Bakaıiı; :; 

••'•'••'• B. Nasuhio'ğltı ; ; '- ; 

' . • • ' : • " . • . . ' • " . - ; . . *. \,-'. ..':. . . . : : • • / ; • / : . . . . . . / ' . ; . ' : v .# ; ; i£ - - i • 

u:-L-.. "' i •••: - ••' •• •: •:r ;,:;!:sj.:;;/;.i.vviv.J.:" • 

T. B, M. M. Basımevi 



S. S A Y İ S İ 

Kocaeli esjri Milletvekili İsmail Rüştü AksaFın, Dilekçe Komisyo
nunun 9 .M 1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2889 sayılı 
kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komis

yonu raporu (4 /23) 

. " " t S IH ,1950 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Dilekçe Komisyonunca Afyon Karahisar ili özel İdare Müdürü Fuat Çetinkaya'mn çocuk zam
mı hakkında ittihaz edilip komisyonun 9 . I I . 1950 tarihli haftalık karar cetveli ile neşredi
len 25.1 .1950 tarihli ve 2889 sayılı kararın Mecliste müzakeresini dilerim. 

Saygılarımla. •"••"': : - , . • . ••• >•'... >..,--'v 
• • • •*• • - • ' '"'•'• ' Kocaeli Milletvekili' 

• :-'•••-••• , . . • . ' • • • • - . , , . . j n * J R Akmi:, , " ': 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T.B.M. M. 
Zat ve Kâğıtiş. No,: 8893 -10382 

JJüeltç&Ko. No. : 8235- 9516 
K, K. NO. : 4-23 

31-11 -1952 

Yüksek Başkanlığa1 

Dilekçi, Afyon Özel İdare Müdürü Fuat Çe-
. tinkaya, 8: yaşında iken. ilk tahsile başlıyan ve 7 
seneden ibaret*bulunan Galatasaray Lisesinde 
sınıfta kalmaksızın ikmal eden çocuğu için aL 
inakta olduğu; çocıik zammının Tıp Fakültesine 
20 yaşında ka^it ve devam olunması sebebiyle 
4598 sayılı Kanunun 6 neı maddesinin B. fıkra
sındaki << 19 yaşını bitirdiği halde yüksek tahsi
le devam etmekte bulunan erkek çocuklar için 
25 ya§ını geçmemek üzere tahsillerini ikmal edin-
ciye kadar bu zammın verileceği» hükmüne da
yanılarak İçişleri Bakanlığınca kesilmiş bulun
duğu ancak Galatasaray Lisesinin diğer liseler
den ayirt olarak orta ve lise tahsil müddetinin 
7 yıl olması itibariyle liseyi bizzarur 20 yaşında 
ikmal ile yüksek tahsile devam/mecburiyetinde 
kalan oğlununjbu durumu göz önünde tutularak 
ve kanunun da istihdaf ettiği gaye ve maksada 
da uygun düştüğünden dolayı mahrum bırakıl
dığı çocuk zammının verilmesinin teminini dile
miştir : 

İeri Bakanlığınca komisyonumuza veri

len mütalâada, gerek 4598 sayılı Kanunda ve 
gerekse buna müteferri izahnamenih 6 nci mad
desinin 3 ncü fıkrasında 19 yaşını bitirdiği hal
de henüz lise tahsilini ikmal etmemiş çocuklar 
için, zam verilemiyeceği yazılı bulunmakta isede 
tahsil müddeti 12 yıl olarak tesbit edilen Gâlata-
sai'ay Lisesinden, tâyin olunan yaşta mezun ol
maya imkân bulunmadığı ve bu mevzuun da an
cak bir kanun veya tefsirle halli mümkün ola
cağı /açı kan mistir. 

Komisyonumuzca, ihtisas komisyonu bulu
nan Maliye Komisyonundan da sorulan müta
lâasında : Kanunu imal edebilmek için 19 yaşını 

.bitirdiği halde yüksek tahsile devam fıkrasın-, 
da 20 yaşına basmış olanların . arasız olarak 
yüksek tahsile devamları halinde çocuk zam
mının da devamlı zaruri olacağı bildirilmiştir. 

Tekemmül eden bu muameleler üzerine Di
lekçe Komisyonu durumu inceliyerek aşağıdaki 
kararı almıştır. 

Dilekçi:: ocuğunun ilkokulda ve Galatasaray 
Lisesinde bir yıl sınıfta kalmamak şartiyle ik-



— 2 
mal ve Tıp Fakültesine kayıt ve derslerine de
vanı etmekte bulunmuş olduğu Kaide kendisine; 
kanunen verilmekte olan çocuk zammının kesil
miş olduğunu ve İçişleri Bakanlığına vâki mü
racaatında da 4598 sayılı Kanunun altıncı mad
desinin B fıkrasının iki numaralı bendinde 19 
yaşını dolduran erkek ve 25 yaşını dolduran 
kızlar için çocuk zammı verilemiyeceği ancak 
19 yaşını bitirdiği halde yüksek tahsile devam 
etmekte bulunan çocuklar için 25 yaşını geç
memek üzere tahsillerini, ikmal edinciye kadar 
bu zammın verilmesine devam olunacağı yazılı 
bulunduğundan Fuat Çetinkaya'nın çocuğu ise 
19 yaşında yüksek tahsile başlamamış olduğuna 
göre çocuk zammının verilmesine imkân olma
dığı bildirilmiş olduğundan gereği hakkında,bir 
karar verilmesini istemektedir. Kanun 19 yaşını 
bitirdiği halde yüksek tahsile devam edenleri; 
çocuk zammının verileceğini âmir bulunmakta
dır. 19 yaşım bitirdikten sonra 20 yaş başlıyaca-
ğı ve bu müddet içinde de yüksek tahsile devam 
etmekte bulunmuş ve hiçbir mektepte bir yıl 
dahi ipka kalmamış olan bu çocuk için zammın 
verilip verilemiyeceği hakkında ihtisas Komis
yonu olan Maliye Komisyonunun mütalâası so
rulmuştu. 

Maliye Komisyonu iş hakkında görüşmüş, ve , 
neticede lise mezunlarının 19 yaşında hem lise
yi ikmal ve hem de aynı yaş içinde yüksek tah-" 
sile devam etmelerini ekseri ahvalde fiilen im
kânsız gördiüğü ve bu itibarla, kanuni imal ede
bilmek, için .19,yaşını bitirdiği halde yüksek tah
sile devaml arı halinde çocuk zammının da de
vamı zaruri olacağı kararına- varmış olduğunu 
'bildirmektedir. Hakkaniyet ve mâdelete uygun 
olan bu karar dairesinde muamele ifası lâzım-
geleleçeğine karar verildi, 

9 . II,.1(950 tarihli ve 36 sayılı Haftalık Ka
rar Cetveline derçedilmiş bulunan 25 .1... 1950 
ıgün. ve 2889 sayılı bu kararın 8 . I I I . 1950 tari
hinde Kocaeli eski Milletvekili İsmail Rüştü 
Aksal tarafından verilen önergesiyle meselenin 
Kamutayda görüşülmesi talelbedilmiş olmakla 
komisyonumuza havale edilmiş olan önergenin 
süresi içinde verildiği de anlaşıldığından mese-
seîe. komisyonumuzca raporte edilmek üzere 
tekrar tezekkür edilmiştir. . „ . 

Her ne kadar; komisyonumuz 2889 sayılı , > 
kararında Maliye Komisyonundan istihsal. edilrrt . 

mi§ bir mütalâaya dayanarak 4598 sayılı Kanu
nun 6 nei maddesinin Bi fıkrasiinın 2 numaralı 
bentteki hükmü imal etmek iddiasiyle; müşteki
nin talebini kabul ile bir müspet karar ısdar et
miş ise de, mahiyeti itibariyle ancak bir idari 
dâva mevzuu olabilecek oılan işbu şikâyetin tet
kik ve intacını Anayasanın 82 nei ve içtüzüğün 
53 ncü maddeleri komisyonumuzun vazifesinden 
hariç kılmış olduğuna ve itirazın da bu itibarla 
varit bulunduğuna ittifakla karar verildi. 

Keyfiyet' Yüksek Meclisin takdir ve tasvibi
ne* arzolunur. 

Dilekçe Ko. 
Başkanı 
Erzurum 
7İ. Dülger 
Balıkesir 

M. Fmiroğlu 
Grümüşane 

C. Baybura 
Sivas 

N. Ertürk 

Söz'cfu 
Bursa 

R. Aybar 
Balıkesir 

A. F. İşeri 
Kayseri 

Y. Z. Turgut 
Tokad 

A. Gürhan 
Yozgad 

Y. Karshojğlu. . 

Kâtip 
İçel 

8. T ol 
Bingöl 

M. N. Okçuoğul 
Malatya 

A. Özbay 
Trabzon 

S. E. Alperen 

Afyon Karabisar Özel İdare Müdürü TFu-
ad Çetinkaya'nın çocuk zammına mütaallik.ta
lebi, hakkında evvelce verilmiş olan mijspel 
kararın, vâki itiraz üzerine, vazif esizlik nokta
sından, kaldırılması lâzım geleceğine dair selef 
Dilekçe Komisyonunca hazırlanıp imza edil
miş bulunan 24 .: I \ 1951 gün, ve' 4/24' sayılı 
ilişik raporun aynen kribul edilmesijre komis
yonumuzca 4 . I I . 1952 tarihinde .oybirliğiyle 
karar verildi. ' '"': v 

Dilekçe Ko. Başkanı... 
Maraş M. V. . v; / Balıkesir M. V. 

A., Ay temiz ,,. /' A.F. İşeri 
Bingöl M, V.. / Elâzığ M,'V. 
M. N.Ohçiıoğlu , II. A. Yöney 

Gazianteb.M. V. Kayseri M. V. 
G. Kİnoğlu Y. Z. Turgut 

Malatya M. V. Malatya M. V. 
lif. Ocahcıoğlu A. özbay 

.,, Seyhan'M. V. Trabzon M: V. 
f" Ş.'Serçe S. E. Alper en.: 

Yozgad M. V. 
Y.KarsUoğUı. 

t>&<t 

(.&.'Sayışı ; 137) 



S. S A Y I S I 

Samsun eski Milletvekili Naşit Fırat'ın, 
1 . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
mutayda görüşülmesine dair önergesi ve 

ru (4/32) 

Komisyonunun 
2835 sayılı kararın 

Dilekçe Komisyonu 

25 . I . 1950 
B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

13 .1.1950 tarihli Dilekçe Komisyonu Haftalık Karar Cetvelindeki 6 . V I . 1949 tarih ve 2835 
sayılı kararın Kamutayda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Samsun Milletvekili 
• - • N. Fırat 

Dilekçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Zat ve Kâğttiş. No: 7210 

Dilekçe Ko. No: 6721 
İLK. 4-32 

31. III. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Albaylıktan emekliye ayrılmış olan Hilmi 
Özgören, vazifede bulunduğu sırada Büyük Mil
let Meclisine müracaat ederek, maaşının 100 li
raya çıkarılmasını ve Ağustos 1946 tarihinden 
itibaren verilnıiyen tayın bedellerinin de tesviye
sini istemiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı bu baptaki cevabın
da, kanuni imkânsızlıklardan dolayı talebin ter
vici cihetine gidilemiyociğni bildirmiştir. 

Selef komisyon, halen tekaüt bulunan dilek
çinin terfi ettirilmesi artık bahis konusu olamı-
yacağı cihetle, bu husustaki talebi hakkında 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına, ancak 
tayın bedeli istihkakının verilmemesi hak ve 
madelet esasına uygun görülmediğinden, veril
nıiyen tayın bedellerinin de tesviye edilmesine 
6 . V I . 1949 tarihinde karar vermiştir. 

13 .1.1950 gün ve 35 sayılı Haftalık Cetvelle 
neşredilen 2835 numaralı mezkûr karara karşı 
Samsun Milletvekili Naşit Fırat tarafından sü
resi içinde itiraz edilmiş ise de bu itirazda hiçbir 
sebep gösterilmemiştir. 

Bu işe, bahis mevzuu itiraz dolayısiyle el ko
yan komisyonumuz, meselenin mahiyetini ve iç
tüzüğün 53 ncü maddesinin 1 nci fıkrası hük
münü göz önünde tutarak önce vazife cihetini 
teemmül etmiştir. 

Bilindiği üzere, askerlerin zatişlerine müta-
allik idari muamele ve kararlar aleyhine ancak 
3410 sayılı Kanun gereğince Askerî Yargıtaya 
baş vurarak dâva ikame etmeleri lâzımgelir. 

Dilekçinin de bu lüzuma binaen gerek terfi 
talebinden gerekse tâyin bedeli hakkındaki iste
ğinden dolayı dâva yoluna sevkedilmesi ieabe-
derken selef komisyondan, âmme intizamiyle 
ilgili vazife meselesini nazara almadan her iki 
kısmın esasına şamil surette karar vermiştir. 

Bu karar, Komisyonumuzun vazife ve salâ
hiyetini tâyin ve tahdit eden mezkûr 53 ncü 
maddenin 1 nci fıkrası ile, 3410 sayılı Kanunun 
açık hükümleri karşısında muallel görüldüğün
den, yalnız zikredilen vazifesizlik noktasından 
kaldırılmak iktiza eder. 

Binaenaleyh, mücerret bu itibarla varit ola a 



2 
Mrazmı kabulü ve taallûk ettiği kararın da 
ref'i Bffsttsu; Yüksek Meclisin tasvibine sunul
mak; üzere; saygı ile arzolunur. 
Dilekçe Komisyonu Başkanı 
•: vçbu rapor Sözcüsü 

Mâraş Balıkesir 
.•'A. Aytemiz A. F. îşeri 

Elâzığ Gazianteb 
Hâmit A, Yöney G. Kmoğlu 

Gtimü§ane : 
Cevdet Baybura 

Malatya 
A. özbay 

Trabzon 
8. E. Alpercn 

Kayseri 
Y. Z. Turgut 

Mara§ 
M. özsoy 

Urfa 
Ömer Cevheri 

İmzada bulunmadı 
Urfa 

R. K. Timuroylu 

•«MM* 

(S. Sayısı : 138) 



S. S A Y I S I 

Giresun Milletvekili Arif Hikmet Pamukoğlu'nun, Dilekçe Komis
yonunun 23.11.1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 329 sa
yılı kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Ko

misyonu raporu (4/122) 

Yüksek Başkanlığa 

Dilekçe Komisyonunun 23.11.1951 tarih ve 8 sayılı Faftalik Karar Cetvelindeki 329 numara
lı kararın içtüzük gereğince Kamutayda görüşülmesini arz ve teklif ederini. 

22 . I I I . 1951 
Giresun Milletvekili 

; ' ;/ v , ; -' A. Hikmet Pamııkoğlu 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T.B.U. K. 
Dilekçe Komisyonu 

Zat ve Kâğîtiş No: 9964 
10103 -10051- 9963 

Dilekçe Ko. No. 9163 
9383,-9241 -9162 , 

K. K. 4-122 
2 

1. IV. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığında 5250 sayılı Kanu
nun geçici maddesinin 2 nei fıkrası son bendi 
gereğince teşekkül eden heyet tarafından, mül
ga Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 13 ve 26 
ncı maddelerine tevfikan emekliye ayrılmış 
olan bakanlık müntesiplerinden Ferid îşcen, 
Mehmet Nuri Han, İsmail Uşaklı ve Arif Or'un, 
haklarındaki kararda isabet bulunmadığı beya-
niyle ve bunun kaldırılması talebiyle vâki olan 
müracaatlarını ihceliyen selef Dilekçe Komis
yonunun, mezkûr müracaat hakkında bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına dair 2 .XI I . 1950 
tarihinde ittihaz ve 23 . XI . 1951 gün ve 8 sa
yılı Haftalık Cetvelle neşrettiği 329 numaralı 
Karara karşı, Giresun Milletvekili A. Hikmet 
Pamukoğlu süresi içinde itiraz etmiş olmakla, 
bu baptaki dosya inuelenmek üzere toplanıldı. 

Ük defa üyeden Gümüşane Milletvekili Ah
met Kemal Varınca'nın bu ve emsali işlere ko

misyonun bakamıyacağına, yani vazifesizliğe 
mütedair beyanı üzerine keyfiyet bir kere daha 
teemmül olunmuş ve neticede mümasil hâdise
lere daha evvel bakılmış ve bu itibarla vazife 
meselesinin mahlûl bulunmuş olmasından dola
yı esasa geçilmesi mutlak ekseriyetle kararlaştı
rılmıştır. 

Her ne kadar selef komisyon, bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına mütedair olan ka
rarını, mahrem sicil varakaları münderecatına 
ve.o tarihte dinlediği Bakanlık mümessilinin ver
diği izahata istinat ettirmiş ise de sözü geçen mah
rem siciller hulâsaları ile mümessilin beyanatını 
muhtevi mevsuk bir varaka dosya içinde bulun
madığından, yeniden bir mümessil celbine ve 
bunun getireceği mahrem sicillerin de tetki-
kma karar verilmiş ve bu karar dairesinde Dış
işleri Bakanlığına tebligat yapılmıştı. 

Bakanlığın temsilci olarak gönderdiği Zat-
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işleri Genel Müdürü irfan Karasan, beraberin
de getirdiği mahrem sicil varakalarını oku
madan önce, Bakanlığın dilekçilere ait emek
liye sevk kararında musir bulunduğunu ve 
bu kararı vermiş olan heyetin başkan ve üye
lerinin 5250 sayılı Kanunun tesbit ettiği gibi 
4 ncü derece memurlardan olduklarını, ancak 
içlerinden bir kaçının henüz bu derece maaşını 
alamadıklarını söylemiştir. 

Bu ifadeden sonra temsilcinin, dilekçilerden 
Ferid Işcen'e ait sicil dosyası münderecatına 
atfen verdiği izahata göre adı geçen Ferid îş-
cen 1307 doğumludur. Tahsili idadidir. 1931 
yılında Tiflis Başkonsolosluğu eşya ve evrakı
nı Batum'a naklederken mahrem evrak ve şif
reyi muhtevi kasayı başka bir vagonda bıraktı
ğı için ihtar almıştır. Bundan başka, 1948 yı
lında Sofya'da Mehmet Fenerci adında birine 
ait parayı zıyaa uğrattığından hakkında tahki
kata başlanmış ise de kendisinin emekliye şev
ki üzerine bu tahkikat durdurulmuştur. 10 
Mayıs 1934 tarihinden itibaren aldığı siciller
de aleyhine müessir bir kayıt ve mütalâa yok
sa da yetersizliği ve hizmet müddetinin kâfi 
görülmesi hasebiyle emekliye ayrılmıştır. 

Yine mümessilin beyanına ve mahrem si
cil dosyası münderecatına nazaran dilekçiler
den Mehmet Nuri Han 1306 doğumludur. 5250 
sayılı Kanun gereğince emekliye ayrılmıştır. 
Danıştaya müracaat etmiş ise de yetki nokta
sından dâvası reddolunmuştur. Mahrem sicille
rinde menfi bir kayıt ve mütalâa mevcut değil
dir. Ancak Atina - Pire Başkonsolosluğu tara
fından 1930 tarihinde bu zat hakkında yazılan 
bir yazıda; kendisinin büyüklük illetine müp
telâ olduğu, vazife naşinas bulunduğu, gari-
bületvar olmasından dolayı çocukların bile is
tihfafına mâruz kaldığı ve teşriki mesaiye im
kân bırakmıyacak kadar geçimsiz olduğu ya
zılıdır. 

Bu yazı münasebetiyle huzura alman Meh
met Nuri Han'ın hal ve tavrı görüldükten son
ra savunabileceği kendisine bildirilmiştir. Mu
maileyh ifadesinde : «Ben namuslu bir adamım. 
Ecdadımdan şerefli bir unvan tevarüs ettim. 
Ben de iki çocuğuma bu emaneti aynen devret
mek emelindeyim. Arzum, yalnız haksızlığın 
telâfi edildiğini görmekten ibarettir. Yoksa 
tekrar tavzif talebinde değilim. Üzerimdeki le
ke kaldırılsın. Bu, benim için kâfidir. Tasfiye

yi yapan hayet kanunun tâyin ettiği evsaf ve 
ehliyeti haiz değildir. Mehmet Gahid Conker 
adındaki arkadaşımız bu bakımdan Danıştay-
ca iadei memuriyet ettirilmiştir. Tasfiye sıra
sında mahrem siciller, Memurin Kanunu hü
kümleri ve Sicil Talimatnamesi hiç nazara a-
lmmamıştır. O tarikte Bakan plan Necmettin 
Sadak dahi, bu haksız ve yersiz karar karşı
sında üzüntüsünü açıkça beyan etmiştir. Aley
himde yazı yazan Atina - Pire Başkonsolosu 
Münir Süreyya, vazifei mevdüasını hakkiyle ifa 
edememekte idi. Bâzı mühim ihmalleri vardı. 
Bunları kendisine ihtar ettim. Muğber oldu 
ve hakkımda, bahis mevzuu yazıyı yazdı. İndî 
ve hissî olan bu yazının kanun nazarında hiç
bir kıymeti olmamak lâzımgelir.» demiştir. 

Temsilcinin, dilekçilerden ismail Uçaklı hak
kındaki beyan ve izahına göre bu zat 17 - 18 
senelik memurdur ve gençtir. Emekliye ayrıl
mazdan çok önce işrete müptelâ olduğu ve hali 
sekirde anormal birtakım hareketlerde bulundu
ğu tesbit edilmiş ise de sonradan tamamiyle ısla
hı hâl ederek evlenmiş ve çok iyi siciller almış
tır. Halen iktisadi iş Birliği raportörüdür. 
Kuvvetli bir tahsili vardır. Emekliye ayrılma
sı tamamen pisikolojik sebeplere müstenittir. ' 

Mümessilin, Arif Or hakkındaki beyanatına 
nazaran bu zat da Posta ve Telgraf idare
sinde müstahdem iken Dışişleri Bakanlı
ğına alınmıştır. 1310 doğumlu olup 1329 
yılında hizmete girmiştir. Eskiden mensubu 
bulunduğu idareden, bilâhara bakanlıktan ma
aş kat'ı ve ihtar gibi cezalar almıştır. Her ne 
kadar mahrem sicillerinde aleyhine müessir bir 
fcayıt yoka da yetersizliği ve hizmetinin kâfi gö
rülmesi bakımından emekliye ayrılmıştır. 

IMümessilin yukarıya alınmış olan ifade ve 
beyanatının, mütâallik bulunduğu sicil dosyalan 
münderecatına mutabakatı bittetkik tesbit edil
dikten ve başkaca tahkik, tetkik ve tamiki mu
cip bir cihetin mevcut olmadığı anlaşıldıktan ve 
itirazının yalnız dilekçilerden Mehmet Nuri 
Han'a münhasır olduğunu söyliyen Giresun Mil
letvekili A. Hikmet Pamukoğlu'nun önergesine 
nazaran bu itirazın; adları geçen dört dilekçi 
hakkındaki selef komisyon kararı hedef tutul
mak, tarih ve numara zikredilmek suretiyle ve 
mutlak bir; ifade ile vukubulmuş olmak hasebiy
le sonradan tecezzi ettirilmesi caiz olmadığı -ve 
bu bakımdan sözü ge^en komisyon kararının 
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tümüne ve dilekçilerin, cümlesine şâmil ve raci ol
duğu, üyeden Ahmet Başıbüyük, Mazhar özsoy, 
Cevdet Baybura, Abdülkadir özbay, Galip Km-
oğlu ve Ahmet Gürkan'm muhalif oylarına kar
şı ekseriyetle kabul edildikten sonra, gereği gö
rüşülüp düşünüldü: 

1. 5250 sayılı kanuna göre Dışişleri Bakanr 
lığında kurulmuş vo tasfiyeye memur edilmiş 
olan heyetin kanuni evsaf ve ehliyeti haiz ol
dukları ve binaenaleyh verdikleri kararın bu 
noktadan gayrimuallel bulunduğu anlaşıldığın
dan, evsaf ve ehliyete matuf ifade ve beyanlar 
varit değildir. 

2. Dilekçilerden Ferid Işcen'in mahrem si
cil varakalarında her ne kadar aleyhine mües
sir bir kayıt ve mütalâa yoksa da bu zatın 60 
küsur yaşında bulunması ve siciline geçmiyen 
ve fakat dosyasında bulunan vesikalar münde
recatına nazaran vazifesinde ihmal göstermiş ve 
yetersizliğinin tesbit edilmiş ve 32 seneden iba
ret hizmetinin de kâfi görülmüş olması gibi se
bepler karşısında selef Dilekçe Komisyonunun 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına müte
dair bulunan kararı, mumaileyh hakkında ekse
riyetle varit görülmüş ve vâki itirazın bu nok
tadan adı geçene muzaf olmak üzere reddi lâ-
zımgelmiştir. 

3. Müstedilerden Mehmet Nuri Han'ın si
cil varakaları tamamen lehindedir. Huzura alın
ması ile de, komisyonu terkip ve teşkil eden ze
vat üzerinde, hal ve tavırları ve mazbut konuş
ması ile gayet iyi bir tesir bırakmıştır. Savun
masının samimî ve bir hakikatin ifadesi oldu
ğuna kanaat getirilmiştir. 

Vaktiyle Atina - Pire Başkonsolosu tarafın
dan, hakkında şikâyeti mutazammm olarak ya
zılan yazının ise münderecatı itibariyle sırf şah
si garaz mahsulü olduğu anlaşılmış ve esasen 
bir mesnedine ve daha üst makamlarca teyit 
edildiğine dair de bir vesikaya raslanmamıştır. 
Binaenaleyh bu zatın, kanunun aradığı vasıf, 
meziyet ve hasletleri haiz olduğunda ve hakkın
daki emekliye sevk kararının madelet ve nasafe-
te uygun bulunmadığında ittifak hâsıl olmuştur. 

Bu sebeplerle selef komisyon kararının mu
maileyh Mehmet • Nuri Han ' hakkında kaldı
rılmasına ve adı geçene ait tekaütlük işleminin 
iptaline ve itirazın da bu itibarla bu zat hakkın
da kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir. 

4. Dilekçilerden İsmail Uşaklı 'nm yüksek 
tahsil görmüş, hizmet müddeti henüz 20 seneye 
bile baliğ olmamış genç bir eleman olduğu ve 
halen müstahdem bulunduğu İktisadi İş Birli
ğinde âmirlerinin takdir ve teveccühlerini ka
zandığı ve sicilinde menfi bir kayıt ve müta
lâanın mevcut olmadığı ve vaktiyle münhemik 
olduğu işreti çok 'evvel terk ve ıslahı hal1 etti
ği ve hakkındaki! emekliye sevk kararının' ta
mamen psikolojik1 sebeplere müstenit bulun
duğu anlaşılmış ve vücudundan hariciye mesle
kinde daha uzun müddet ' istifade edileceğine 
de, mümessilin bu baptaki beyanı veçhile, ka
naat getirilmiştir. Zikredilen sebeplerden bu zat 
hakkında da itirazın kabuliyle selef komisyon ka
rarının kaldırılmasına ve kendisine ait emeklilik 
işleminin iptaline ekseriyetle karar verilmiştir. 

5. Dilekçilerden Arif Or'a 'gelince; muma
ileyhin memur fıkdanından dolayı vaktiyle 
Dışişleri Bakanlığına alındığı ve yetersiz bu
lunduğu ve 1310 doğumlu olup 1329 yılında me
muriyete intisap etmesi hasebiyle hizmetinin 
idarece kâfi görüldüğü .anlaşılmıştır. Bu se
beplere binaen hakkındaki selef komisyon kara
rı isabetli ve itiraz gayrivârittir. Bu itibarla 
itiraza uğrıyan kararın mumaileyh Arif Ör 
hakkında ipkası çoğunlukla muvafık görülmüş
tür. 

Yukarda gösterildiği üzere, her şahıs. hak
kında ayrı ayrı ittihaz ve fıkralar halinde tesbit 
edilmiş olan kararlardan Ferit Işcen'e ait olan 
karar Başkan Abdullah Aytemiz, üyeden Nuri 
Okcuoğlu, Hâmit Ali Yöney ve Abdülkadir öz-
bey'in lehteki muhalefetlerine ve Mücteba 
Iştın'm çekimserliğine karşı mevcudun çoğun
luğu, Mehmet Nuri Han hakkındaki karar oy
birliğiyle, İsmail Uşaklı hakkındaki karar üye
den Ahmet Kemal Varınca, Yusuf Karslıoğlu, 
Ahmet Gürkan ye Abdülkadir özbey'in aleyhte
ki muhalefetlerine ve Salih Esad Alperen'in, 
çekimserliğine karşı ekseriyetle ve Arif Or hak
kındaki karar da üyeden Ahmet Başıbüyük Mus
tafa Nuri Okcuoğlu, Hâmit Ali Yöney ve Nuri 
Ocakcıpğlu'nun.lehteki muhalefetlerine karşı ço
ğunlukla verilmiş bulunmaktadır. Çekimser ve 
muhalif kalanların muhalefet ve çekimserlik 
sebepleri ilişik kâğıtta yazılıdır. 

Vâki itiraz üzerine hâdiseyi yeni baş
tan ve esaslı surette incelemiş olan komisyonu
muz hazırladığı bu rapor, Yüksek Meclisin 
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tasviplerine arzedilmek üzere sunulmuştur. 
Dilekçe K. Başkanı Sözcü 

Maraş Çorum 
Abdullah Aytemiz Ahmet Başibüyük 

Bingöl Çankırı 
Yalnız Arif Or hakkında- Kâzım Arar 
ki karara muhalifim. 

M. N. Okcuöğlü 
Elâzığ ; Gümüşane 

Hamit Ali Yöney Cevdet Baybura 
Gümüşane Kayseri 

Ahmet Kemal Yarınca Yusuf Ziya Turgut 
Malatya m Malatya 

Nuri Ocakçıoğlu Abdülkâdir Özbay 
Seyhan Tokad 

S. Serçe A. Gürkan 
Trabzon Urfa 

Ferid, Arif haklarındaki Reşit K, Timuroğlu 
evvelki kararın ipkasına 
Nuri Han hakkındaki kara
rın kaldırılmasına taraftar 
ve İsmail Uşaklı hakkındaki 

karara da çekinserim 
S. E. Alperen 

Yozgad Gazianteb 
Kanaatim yalnız Mehmet itişmen muhalifim 
Nuri Han lehine ve diğer- G> Ktnoğlu 
leri aleyhine olarak imza 
ederim. 

Y. Karslıöğlu 
Balıkesir 

Ferid îşcen hakkındaki muhalefetim mu
halefet şerhinde yazılıdır 

M. Iştın 

"' 1. Muteriz Giresun Milletvekili A. Hik
met Pâmukoğlu tarafından itirazın yalnız 
Mehmet Nuri Han'a münhasır olduğu sonra
dan açıklanmış olmasına göre tetkikatmı yal
nız adı geçene hasrı lâzımgeleceği reyindeyiz. 
Malatya Gümüşane Çorum 
A. özbay G. Bmjbura A. Başibüyük 

Gazianteb Tokad 
G. Kınoğlu A. Gürkan 

2. Mümessilin verdiği izahata ve sicil 
varakaları münderecatına göre selef komisyon 
kararının ve emeklilik işleminin Ferid îşcen 
hakkında da kaldırılması reyindeyiz. 

Malatya Elâzığ 
A. özbay II. Ali Yöney 

Bingöl Maraş 
M. Nü^i OkcoğUı X Aytemiz 

3. Müstedi Ferid îşcen 32 sene DevİeC 
hizmetinde bulunmuş olmasına ve 60 şı müte
caviz bir yaşta bulunmasına nazaran emekli
lik muamelesinin iptali hususunda verilecek 
karar fiilî olarak neticeye müessir olmıyacağı 
cihetle müstenkifim '•--" '•" 

Balıkesir 
M. Iştın 

4. Selef komisyon kararının dilekçiler
den îsmail Uşaklı hakkında da ipkası reyinde
yiz. 

Malatya Tokad Yozgad 
A. Özbay A. Gürkan Y. Karslıöğlu 

Gümüşane 
A. K. Yarınca 

5. Ahiren celbedilen Bakanlık mümessili
nin verdiği izahata ve mahrem sicillerinin 
müspet bulunmasına göre evvelce verilen ka
rarın Arif Or hakkında da kaldırılması yolun

da rapor tanzimi reyindeyiz. 
Malatya Elâziğ Bingöl. 

N. Ocakçıoğlu H. A. Yöney M. N. Ökcuoğlü 
Çorum 

A.. Başibüyük • 

6. Dilekçilerden Ferit îşcen ile Arii Ör 
hakkındaki mütarızınbih kararın ipkası, Meh
met Nuri Han'a mütaalik kararın ve emeklilik 
işleminin kaldırılması reyindeyim ve îsmail 
Uşaklı -hakkında da müstenkif im. 

Trabzon 
8. E. Alperen 

i i"(S''i ask^*"* """—• 
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S. SAYISI s'141. 
İstanbul Milletvekili Nazlı Tlabar'm milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
(3/288) 

t-

T. G. 
Başbakanlık 21.11.1952 

Yazı îşleri ve Sicil 
Müdürlüğü 

özel No. 6/2-438 
G. No. 6/454 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tedbirsizlik neticesi yaralanmaya sebebiyet verdiği şahsi dâva yoliyle şikâyet olunan istanbul 
Milletvekili Nazlı Tlabar hakkında Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar 
verilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 6 . I I . 1952 tarih ve 23/54 sayılı tezkere örneği ile 
eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

_ '' Başbakan 
A. Menderes 

Adalet Bakanlığının (Ceza îş. U. Md.) 6. I I . 1952 s tarih ve 23/54 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Yüksek Başbakanlığa 

İstanbul C. Savcılığından alman 24.XII .1951 tarihli yazıda; 
Tedbirsizlik neticesi yaralanmaya sebebiyet verdiği şahsi dâva yoliyle şikâyet olunan ve Ce

za Muhakemeleri Usulü Kanununun 352 nci maddesi hükmü dairesinde sorgu yargıçlığmca hak
kında Türk Ceza Kanununun 456/4, 459/1 nci maddelerine tevfikan (6) nci Asliye Ceza Mahke
mesinde son tahkikatın açılmasına karar verilmiş olan İstanbul Milletvekili Nazlı Tlabar hakkın
daki duruşmaya devam edilebilmek için mumaileyhamn milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması, mezkûr mahkemenin işarına atfen. istenmiştir. 

Adı geçen savcılıktan " gönderilen şikâyet dilekçesi ve ilgili diğer kâğıtlar, Anayasanın 17 nci 
maddesi hükmü dairesinde gereğinin ifası için bağlı olarak yüksek huzurunuza sunulmuştur. 

Adalet Bakanı 
*> » . ı B. Nasuhioğlu 



_ « • - • • • • 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. Mi M. 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 

kurulan Karma Komisyon 
Esas No. 3/288 
Karar No. 29 

2.IV .1952 

Yüksek Başkanlığa 

Tedbirsizlik neticesinde yaralanmaya sebebi
yet verdiğinden dolayı suçlu sanılan İstanbul 
Milletvekili Nazlı" Tlabar'm milletvekilliği do
kunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Baş
bakanlığın 6/454 sayılı ve 21. I I . 1952 tarihli 
yazısiyle ilişiği dosya, Karma Komisyonumuza 
hayale edilmekle konunun inceelnmesi ve sonu
ca göre raporunun yazılması için, İçtüzüğün 
178 nci maddesi gereğince ad çekme suretiyle 
ayrılan Hazırlama •Komisyonuna tevdi- edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Nazlı Tlalbâr'a isnad-
olunan suçun Anayasanın 12 ve 27 nci madde
lerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın içtüzüğün 180 nci maddesi gere
ğince dönem sonuna bırakılmasına oybirliğiyle 
karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine av/edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu. Rapor Sözcüsü 
Manisa Manisa 

Refik Ş. înce Ş. Ergin 

Kâtip 

Ankara 
G. Soydan 

Ankara 
ö. §. Çiçekdağ 

Balıkesir 
V. Asena 

. Edirne 
M. Enginim 

Amasya 
îsmet ;Olgaç 

Ankara 
Ilâmid Şevket İnce 

Ankara 
0. T. îltekin 

Çoruh 
M. Güney 

Gümüşane 
II. Tokdemir 

İstanbul ' izmir 
F. II. Demircili II. özyörük 

Kars 
L. Aküzüm 

Maraş 
M. özsoy 

Çankırı 
G. Boynuk 

Konya 
.R. Alahay 

Kütahya Siird 
/S. S. Nasuhoğlu '§. Türkdoğan 

Tokad 
Z. Betü 

Yozgad 
N. Ü. Alçılı 

Ankara 
R. Eren 

Çorum 
.//. Ortakcıoğlu 

İstanbul 
•••A.. Moshos 

Kars 
A. Çetin 

Konya 
M. Oluz 

Konya 
"T. Kozbek 

Tokad 
II. ökeren 

Zonguldak 
Y. M. Alakani 

( S. Sayısı : İ4İ ) 



8. SAYISI t | 4 4 
Ankara Milletvekili Dağıstan Binerbay'ın milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

(3 /296) 

T.Cy 
Başbakanlık ' . gga Jİ:: ".T l \ M . III . 1952 

Yazı î§leri ve Sicil Müdürlüğü », .• 
özel No. 6/2-683, 6/793 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına "•'?" 

Polis ve bekçilere hakaret, kanunlara sövmek suçlarından sanık Ankara Milletvekili Dağıstan 
Binerbay hakkında takibat yapılabilmesi için gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından 
alman 28 . II . 1952 tarih ve 41/83 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu 
saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
[ ' '• • i A. Menderes 

Adalet Bakanlığının (Ceza İş. U. Md.) 28. I I . 1952 tarih ve 41/83 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Yüksek Başbakanlığa 

Polis ve bekçilere hakaret, kanunlara sövmek suçlarından sanık Dağıstan Binetbay hakkında 
Ankara C. Savcılığınca düzenlenen tahkikat evrakı birlikte sunulmuştur. 

Ankara Milletvekili olduğu anlaşılan mumaileyhin tahkikat evrakında yazılı takibi izne bağlı 
suçlarından dolayı bakanlığımızca takibat icrasına izin verilmemişse de; doğrudan doğruya takibe 
tâbi kanunlara sövmek, polis ve bekçilere hakaret suçlarından takibat yapılabilmesi milletvekilliği 
dokunulmazlığının kaldırılmasına bağlı bulunduğundan gereğine delâlet buyurulmasını saygıla
rımla arz ve rica ederim. 

Adalet Bakanı 
B. Nasuhioğlu 

ç> 



Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

kurulan Karma Komisyon 
Esas No. 3/296 
Karar No. 32 

2. IV. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Polis ve bekçilere hakaret ve kanunlara 
sövmekten dolayı suçlu sanılan Ankara Millet
vekili Dağıstan Binerbay'm milletvekilliği do
kunulmazlığının.", kaldırılması hakkındaki Baş
bakanlığın 6/793 sayı ve 24 . I I I . 1952 tarihli 
yazısiyle ilişiği dosya, Karma Komisyonumuza 
havale edilmekle konunun incelenmesi ve sonu
ca göre raporunun yazılması için, içtüzüğün 
178 nci maddesi gereğince ad çekme suretiyle 
ayrılan Hazırlama Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya, 
(Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Dağıstan Binerbay'a 
isnadolunan suç Anayasanın 12 ve 21- nci mad-

. delerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıl
dı. " 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma TC 
yargılamanın İçtüzüğün 180 nci maddesi gere
ğince dönem sonuna bırakılmasına oybirliğiyle 
karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunm ak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu. Rapor Sözcüsü 
Manisa Manisa 

Refik Ş. İnce Ş. Ergin 

Kâtip 

Ankara 
G. Soydan 

Ankara 
O. §. Çiçekdağ 

Balıkesir 
V. Asena 

Edirne • 
M. Enginim 

İstanbul 
A . Moshos 

. Kars . 
A . Çetin 
Konya 
M. Öbuz 
Koıwa 

Amasya 
İsmet Olgaç 

Ankara 
Hâmid Şevket İnce 

Ankara 
O. T. lltekin 

Ankara 
R. Eren 
Çorum 

II. Ortakcıoğlu 
Gümüşane 

II. Tokdemi'r 

Çoruh 
M. Güney 
Erzurum 
E. Karan 

İstanbul İzmir 
F. II. Demirelli II. özyörük 

Kars Çankırı 
L. Aküzüm C. Boynuk 

Maraş ; :M ?Konya 
M. Özsoy R. Aalabay 

Kütahya . ,Siird 
T. Kozhek 'S. S. Nasuhoğlu Ş. Türkdoğan 

Tokad Tokad 
II. Ö'kercn Z. Bctil "•-; 

Yozgad 
N.V. Alçılı 

Zonguldak 
Y. M. Adİakant 

m*ss> 
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S. SAYISI : J4b 
Ankara Milletvekili Mümtaz Faik Fenik'in milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

(3 /297) 

T. G. 
Başbakanlık 24 . III . 1952 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlğü 
Özel No: 6/2-730, 6/794 , . , /" };v , ! , 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Neşir yoliyle Büyük Millet Meclisini ve Hükümetin mânevi şahsiyetini tahkirden sanık Falih 
Rıfkı Atay ve Ulus Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemal Sağlam haklarında Ankara Ağır Ceza 
Mahkemesince verilen 17 . 1 . 1952 tarihli bora et hükmünü, Zafer Gazetesinin 18 . I . 1952 tarihli 
nüshasında (Falih Rıfkı baklandaki ilâm) ve 2 O.'I . 1952 tarihli nüshasında da (Falih'in bon
servisi) başlıkları altında yayınlanan yazılarda tenkid ve bu hususta mütalâa beyan etmek sure
tiyle Basın Kanununun 30 ncu maddesine aykırı harekette bulunan Zafer Gazetesi Yazı işleri 
Müdürü hakkında âmme dâvası açılmış olduğundan bahisle yazı sahibi Milletvekili Mümtaz Faik 
Fenik hakkında da aynı maddeye göre takibat icra edilebilmesi için Anayasanın 17 nci maddesi 
hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 3 . III . 1952 tarih 
ve 44/87 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
• .' • A. Menderes 

Adalet Bakanlığının (Ceza İş. U. Md.) 3 . 111 . 1952 tarih ve 44/87 sayılı tezkeresi örneğidir. 

., " r Yüksek Başbakanlığa 

Ankara C. Savcılığından alman 28 . I . 1952 tarihli yazıda : 
Neşir yoliyle Büyük Millet Meclisini ve Hükümetin mânevi şahsiyetini tahkirden sanık Fa

lih Rıfkı Atay ve Ulus Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemal Sağlam haklarında Ankara Ağır 
Ceza Mahkemesince verilen 17 . I . 1952 tarihli beraet hükmünü, Zafer Gezetesinin 18 .1.1952 
tarihli nüshasında (Falih Rıfkı hakkındaki ilâm) ve 20 . 1 .1952 tarihli nüshasında da (Falih'in 
Bonservisi) başlıkları altında yayınlanan yazılarla tenkid ve bu hususta mütalâa beyan etmek 
suretiyle Basın Kanununun 30 ncu maddesine aykırı harekette bulunan Zafer Gazetesi Yazı İş
leri Müdürü hakkında 25 . I . 1952 tarihinde Toplu Basın Mahkemesinde âmme dâvasının açıldı
ğı bildirilmiş ve yazı sahibi milletvekili Mümtaz Faik Fenik hakkında da aynı maddeye göre ta
kibat icrası için milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması, istenmiştir. 

Zafer Gazetesinin zikrolunan nüshaları birlikte sunulmuş olduğundan, Anayasanın 17 nci mad
desi hükmü dairesinde gereğinin ifasına müsaade Duyurulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adalet Bakanı 
. . . . . . . , , . . , o 
;•' T ",'" \ , ; • ,'% v j R. Nasuhioğlu 



Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T.B.M.M. 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 

kurulan Karma Komisyon 
Esas No. 3/297 
Karar No. 33 

2.IV. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Neşir yoliyle Büyük Millet Meclisini ve Hü
kümetin mânevi şahsiyetini tahkirden sanık Fa-
lih Rıf ki Atay ve Ulus Gazetesi Yazı İşleri Mü
dürü7 Cemal Sağlam haklarında Ankara Ağır 
Ceza Mahkemesince verilen 17 .1.1952 tarihli! 
iberaet hükmünü, Zafer Gazetesinin 18 .1.1952 
tarihli nüshasında (Falih Rıfkı hakkındaki 
ilâm) ve 20.1.1952 tarihli nüshasında da (Fa
lih'in bonservisi) (başlıkları altında yayınlanan 
yazılarla tenkid ve bu hususta mütalâa beyan 
etmek suretiyle Basın Kanununun 30 ucu mad
desine aykırı harekette bulunan Zafer Gazetesi 
Yazı İşleri Müdürü hakkında âmme dâvası 
açılmış olduğundan, mezkûr yazının sahibi ol
masından dolayı suçlu sanılan Ankara Milletve
kili Mümtaz Faik Fenik'in milletvekilliği do
kunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Baş
bakanlığın 6/794 sayı Ve 24 . I I I . 1952 tarihli 
yazısiyle ilişiği dosya, Karma Komisyonumuza 
havale edilmekle konunun incelenmesi ve sonu
ca göre raporunun yazılması için, içtüzüğün 
178 nci maddesi gereğince ad çekme suretiyle 
ayrılan Hazırlama Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya, 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Mümtaz Faik Fenik'e 
isnadolunan suçun Anayasanın 12 ve 27 nci 
maddelerinde yazılı suçların dışında kaldığı an
laşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 

yargılamanın içtüzüğün 180 nci maddesi gere* 
ğküco dönem sonuna bırakılmasına oybirliğiyle1 

karar verildi. 
Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üze

re Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Bu. 
Manisa 

Refik §. înce 
Kâtip 

Ankara 

Rapor Sözcüsü . 
Manisa 

Ş. Ergin 

Amasya 
îsmet Olgaç 

Ankara 
G. Soydan ' Ilâmid Şevket înce 

Ankara Ankara 
J. §. Çigekdağ OT. îltekin 

Balıkesir Çoruh 
V. Asena M. Güney 
Edirne Erzurum 

M. Enginim Enver Karan 
İstanbul istanbul 

A. Moshos F. E. Demirelh 
Kars Kars 

A. Çetin L. Aküzüm 
Konya Maraş 

M. Obuz .M. özsoy 
Konya Kütahya 

Ankara 
R. Eren 
Çorum 

H. Ortakcıoğlu 
Gümüşane 

//. Tokdcmir 
izmir 

II. özyörük 
Çankırı 

G. Boynuk 
Konya 

R. Alabay 
Siird 

'/'. Kozbck S. 8. Nasuhoğlu §. Türkdoğan 
Tokad 

H. ökeren 
Yozgad 

N.Ü.Alcth 

Tokad 
Zihni Betti 
Zonguldak 
M. Alakant 

'*ııw3> m <crTn • ,; 
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S. S A Y I S I : 

tik tahsil üzerine bir yıllık meslekî tahsil görmüş olan köy ebeleri
nin, Memurin Kanununun 2313 sayılı Kanunla değişen 64 ncü 
maddesi hükmüne göre kadrosuz stajyer olarak istihdam edilip 
edilmiyeceği hususunun yorumlanması hakkında Başbakanlık tez
keresi ye Geçici Komisyon ve Bütçe Komisyonu raporları (3 /195) 

. ' • • ' ' • . • ' • . : < 

T . G. .•• • 

Muamelât Genel Müdürlüğü • . - 20. VI. 1951 
Başbakanlık 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 72-158,6/2035 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Köy ebe okullarından mezun olan ve 4459 sayılı Kanun gereğince mecburi hizmete tâbi bulun
dukları halde tahsilleri ilk tahsil,üzerine bir yıllık öğrenimden ibaret bulunduğu için orta tahsil 
sayilmıyan, 2 nci sınıf köy ebelerinin, kadroda münhal memuriyet bulunmadığı takdirde, 788 sa
yılı Memurlar Kanununun 2919 sayılı Kanunla değişik 64 ncü maddesi hükmüne tevfikan, ka
nunen alabilecekleri memuriyete mahsus maaş tutarları kendilerine ücret olarak ödenmek şartiyle, staj
yer olarak istihdamlarının mümkün olup olmadığının yorumlanması hakkında Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığından alman 7 . III . 1951 tarihli ve 42 - 2375 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığının 
bu husustaki 24 . IV , 1951 tarihli ve 13228 - 223/5242 sayılı düşüncesi suretleri ilişik olarak sunul
muştu*. 

Gereğinin yapılmasına yüksek müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 
Başbakan 

A. Menderes 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 7 . I II .1951 tarihli ve Saymanlık Md. 42/2375 sayılı yazı
sının suretidir. 

'Yüksek Başbakanlığa 

788 sayılı Memurin Kanununun 2919 sayılı Kanunun dördüncü maddesiyle değiştirilen 64 
ncü maddesinin birinci fıkrasında : 

«Devlet idarei hususiye ve belediyeler hesabına memleket içinde tahsil görenlerden orta tah
sili bitirenler beş ve yüksek tahsili bitirenler sekiz sene müddetle... meslek ve ihtisasları dâhilinde 
hizmete mecbur ve bunun için bizzat alâkadar dairelere derhal müracaatla mükelleftir», madde
nin sonundan evvelki fıkrasında da ': «Hususi kanunlariyle bu kanuna göre mecburi hizmete tâ
bi olanlardan banka, imtiyazlı şirket veya her hangi hususi bir müessesede iş istiyenlerin mecburi 
hizmetlerini ifa ettiklerini veya tazminat ödediklerini vesika ile ispat etmeleri lâzımdır» diye ya
zılı bulunmaktadır. . • ' . • -

4459 sayılı Kanunun 3 ncü . maddesinin 2 nci fıkrasında da : 
«Köy ebe mekteplerine enstitü dışından alini]) parasız tahsil görerek yetiştirilen ikinci sınıf 

köy ebelerinin dört sene müddetle Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğinin göstereceği yerlerde 
köy ebeliği yapmaya mecbur oldukları ve bu mecburiyeti yerine getirmekten kaçınanlardan kendi-
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leri için yapılan masrafın nizami faizi ile birlikte aynen ve Tahsili Emval Kanununun hükümle
rine göre tahsil olunacağı» zikredilmiştir. 

Bu hükümler muvacehesinde ikinci sınıf köy ebelerinin durumu mütalâa edilirse : 
1. Bunların ilk tahsile munzam bir senelik öğretime tâbi tutulmaları hasebiyle ilkokul me

zunu sayılarak ortaokul mezunu telâkki edilmedikleri, 
2. Memurin Kanununun muaddel 64 ncü maddesinde ilk mektep mezunları derpiş olunmamakla 

beraber «hususi kanunlariylc bu kanuna göre mecburi hizmete tâbi olanlar» ibaresiyle tahsil duru
mu ne olursa olsun mecburi hizmetlilerin 64 ncü madde hükmüne tâbi oldukları, 

3. 4459 sayılı Kanunun üçüncü maddesiyle bunlara dört senelik mecburi hizmet tahmil olu
narak bu hizmetten imtina halinde müeyyideler vaz'olunduğu, görülür. 

Hususi kanunda hükmü mahsus olmıyan ahvalde umumi kanuna müracaat kaidesine uyularak 
meselenin halli lâzımgelirse de 4459 sayılı Kanunun mecburi hizmet tahmil etmekle beraber bu 
gibilerin kadro fevkında istihdamına cevaz veren bir hükmü muhtevi olmamasına ve Memurin Ka
nununun muaddel 64 ncü maddesinin de, ilkokul mezunları hakkında sâkit bulunmasına binaen 
bu kaideye tevfikan bir neticeye.varmak mümkün olamamaktadır. 

Bu madde ile ilgili Hükümet gerekçesinde tahsil derecelerinden ve ilk tahsil kaydının maddeye deree-
dilmemesi sebebinden bahis bulunmamakla beraber mecburi hizmetlilerin kadro fevkmda istihdamlarını 
sağlamak gayesiyle teklifte bulunulduğu gösterilmiş ve kanunun müzakeresi sırasında da mecburi hiz
metlilerin kadroda münhal yer bulunmadığı takdirde kayıtsız ve şartsız istihdamlariyle kendilerine 
müstahak oldukları aylıkların ücret olarak ödenmesi dermeyan edilmiş olmasına göre tesise mev
zu teşkil eden bu kadrosuz istihdam keyfiyetinin ilk tahsile sahip ve mebdei maaşı 15 lira olan 
dört senelik mecburi hizmete tâbi köy ebelerine de şâmil olduğu ve 64 ncü muaddel maddenin 
sondan evvelki fıkrasındaki (Hususi• kanunlariyle bu kanuna göre mecburi hizmete tâbi) kaydı
nın köy ebelerim de şümulü dâhiline aldığı mütalâa edilmekte olduğundan bu cihetin tefsir yoliy-
le karar altına alınmasının Yüksek.Meclise arzını saygılarımla rica ederim. 

Sa. ve So. Yardım Bakam 
Dr. E, H. Üstüntfağ 

T. c. '""• • '̂  r ; ' v s " - ' 
Başbakanlık -

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Maliye Bakanlığının 24 . IV . 1951 tarihli ve B. M. K. Gn. Md. Ş. 5/A. 13228/223-5242 sayılı 
yazı suretidir. 

, Başbakanlık Yüksek Makamına 

Muamelât Genel Müdürlüğü söziylc alınan 1,5 . III . 1951 tarihli ve 72-158/6-963 sayılı yazı
ları karşılığıdır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından yüksek makamlarına sunulup tetkik ve mütalâamı
zın bildirilmesi için bir örneği Bakanlığıma havale buyurulmuş olan 7 . III .1951 tarihli ve 42/-
2375 sayılı yazı incelendi : ...,- -

Bu yazıda : Köy ebe okullarından, .mezun olan ve 4459 sayılı . Kanun gereğince mecburi hiz
mete tâbi bulundukları halde tahsilleri ilk tahsil üzerine bir yıllık öğrenimden ibaret bulundu
ğu için orta tahsil sayılmıyan, ikinci sınıf köy ebelerinin, kadroda münhal memuriyet bulun
madığı takdirde, 788 sayılı Memurlar Kanununun 2919 sayılı Kanunla değişik 64 ncü maddesi 
hükmüno tevfikan, kanunen alabilecekleri, memuriyete mahsus maaş tutarlardı kendilerine üc
ret olarak ödenmek şartiyle, stajyer olarak istihdamlarının mümkün olup, olmadığı hususunda 
tereddüde düşülmektedir, .-',.. / . . .• 

( S. Sayısı : 147 ) 
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3017.sayılı Kanunun 33 ncü maddesinde «Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti, lüzum görü

len yerlerde hastaneler, sanatoryumlar... doğum vo çocuk bakımevleri... meslekî tedrisat , mek
tep ve yurtları... açar...» ve 34 ncü maddesinde «Meslekî tedrisat müesseselerinde ebe mekteple
ri iki derecedir. , • " 

ı ., •' ' , •;; 
2. İkinci derecedeki ebe mekteplerinin tahsil müddeti en az bir senedir. Bu mekteplere ilk 

tahsili bitirmiş olan veya bu derecede tahsil görmüş olduğunu ispat edenler alınır... ikinci de
rece ebe" mekteplerinden çıkanlar sanatlarını yalnız köylerde icra ederler» denilmekte > ve, 4459 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle de,- bu suretle yetiştirilmiş olalı ikinci sınıf, köy ebeleri, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının göstereceği yerlerde, dört yıl müddetle köy ebeliği yapmıya 
mecbur tutulmuş bulunmaktadır. 

Ancak, 788 sayılı Memurin. Kanununun, sözü edilen değişik 64 ncü maddesinde «Devlet idarei 
hususiye ve belediyeler hesabına memleket içinde tahsil görenlerden orta tahsili bitirenler beş, yük
sek tahsili bitirenler sekiz sene müddetle... meslek ve ihtisasları dâhilinde hizmete mecbur ve bunun 
için bizzat alâkadar dairelerederhal muraeatla mükelleftir. 

. Bu suretle müracaat vukuunda kadroda açık bir memuriyet bulunması bile bunların kanunen 
tâyin edilebilecekleri memuriyete mahsus (Maaş ve emsali hâsılı kendilerine ücret olarak ve
rilmek şartiyle) meslek ve ihtisasları dahilindeki vazifelerde stajyer olarak istihdam edilirler..... 
«Denilmek suretiyle mezkûr madde hükmüne tevfikan mecburi hizmeti bulunanlardan kadro
da açık memuriyet bulunmaması dolayısiyle, kanunen tâyin edilebilecekleri memuriyete mahsus 
maaş tutarı ücretle stajyer olarak istihdam edileceklerin en az orta derecede tahsil görmüş olma
ları icabetmekte ve Devlet, özel idare ve belediyeler hesabına okuyan ve fakat tahsilleri orta tahsil 
sayılmıyanların aynı suretle stajyer olarak istihdam edilebilecekleri hakkında her hangi bir hü
küm bulunmamaktadır. . > 

Buna göre, ilk tahsil üzerine ikinci sınıf ebe okullarında bir yıllık tahsil gören ve bu tahsilleri 
de orta derecede bir tahsil sayılmıyan köy ebelerinin kanunen tâyin edilebilecekleri dereceden 
boş kadro bulunmaması halinde Memurin Kanununun sözü edilen değişik 64 ncü maddesi gereğin
ce kadrosuz ve stajyer olarak istahdam edilemeyecekleri düşünülebilirse de mezkûr 64 ncü mad
de hükmü Devlet, özel idare ve belediyeler hsabma tahsil görmüş olanların kadro bulunmasa dahi 
mecburi hizmetlerini ifa etmelerini temin maksadiyle kabul edilmiş bir hüküm olduğundan mad
de metninde, her Türk vatandaşı için mecburi bir tahsil olan ilk tahsilden bahsedilmemiş olma
sının bahis koanusu köy ebelerinin kadro bulunmadığı takdirde mecburi hizmetlerini ifa edebilme
leri için kanunen alabilecekleri tnaaş tutarı ücretle stajyer olarak istihdamlarına bir mâni teşkil 
etmiyeceği de mütalâa edilebilir. •' '••".''•' 

Bu itibarla ilk tahsil üzerinde bir yıllık meslekî tahsil görmüş olan köy ebelerinin sözü edilen 64 
ncü madde gereğince kadrosuz stajyer olarak istihdam edilip edilmiyecekleri hususunun 'yorum
la halledilmesinin Bakanlığımca da uygun görülmekte olduğunu/saygı ile arzederim. 

Maliye, Bakam 

' ( S . "Sayısı : 147 ) 



Geçici Komisyon raporu 

T.B.M.M. 
Geçici Komisyon 20 . VII . 1951 
»Esas No. 3/195 

Karar No. 2 
Yüksek Başkanlığa 

: İlk tahsil üzerine bir yıllık meslekî tahsil 
görmüş olan köy ebelerinin, Memurin Kanunu
nun 2919 saydı Kanunla değişen 04 ncü maddesi 
hükmüne göre kadrosuz stajyer olarak istihdam 
edilip edilmiyeecği hususunun yorumlanması 
hakkındaki Başbakanlık tezkeresini tetkik etmek 
için, Kamutayın 22 . VI . 1951 tarihli 93 ncü 
birleşiminde kurulması takarrür eden Geçici Ko
misyonumuz Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı temsilcilerinin işti
rakiyle 16 . VII . 1951 tarihinde incelendi. 

Prensip olarak : 
1. Mezun olmuş ve olacak (İlk tahsil üzeri

ne bir yıllık öğrenimden sonra yetiştirilen) köy 
ebelerinden olup tâyinleri için tefsir talep edilen--
İcrin; kadro fcvkında stajyer olarak Memurin 
Kanununun muaddel 64 ncü maddesinin şümulü 
dâhiline g im om eleri lâzımgcldiği kanaatini oy
birliği ile, 

2." Ancak bunların 04 ncü maddeye girebil-

İlk tahsil üzerine bir yıllık meslekî tahsil 
görmüş olan Köy ebelerinin 788 sayılı Memurin 
Kanununun 2919 sayılı Kanunla değişen 64 ncü 
maddesi hükmüne göre kadrosuz stajyer olarak 
istihdam edilip edilemiyeçpği hususunun yorum
lanması hakkındaki Başbakanlık tezkeresini m-
celiyen Geçici Komisyon, raporunun Kamutayda 
görüşülmesi sırasında mevzuun akçalı işlere ta
allûk etmesi hasebiyle Bütçe Komisyonunca da 
tetkik olunması hakkında verilen önerge Kamu
tayca kabul edilmiş olmakla dosya komisyonu
muza havale edilmiş, Maliye, Sağlık ve Sosyal 

meleri için gerek tâyin bekliyen köy ebelerinin ve 
gerekse bundan sonra köyün ebe ihtiyacını kar
şılamak maksadiyle yeniden tesis ve tanzim edi
lecek üç sınıflı ortaokul muadili meslek okulu ha
linde yetiştirilmeleri hususunun Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının hazırlamakta olduğu teş
kilât Kanununda önemle dikkate alınmasını uy
gun gören komisyonumuz, yorumu istenen 64 ncü 
maddenin yorumuna mahal olmadığına oybirli
ğiyle karar vermiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon Başkanı Sözcü 

Çoruh Erzurum 
Dr. A. H. Şarjlar F. Çobanofilıı 

Kâtip 
Balıkesir - Afyon Ankara 

I/. Tuncay A. Güler fl. Benli 
Kütahya Samsun 

-t. /. Oürsou - II. üzer 

Yardım Bakanlıkları temsilcileri hazır oldukları 
halde incelenmiştir. 

Yiorum; ilk tahsil üzerine bir yıllık (meslekî 
tahsil görmüş köy ebelerinin stajyer olarak is
tihdamlarının temini maksadiyle istenilmekte ise 
do, 2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde ay
nen : 

« Devlet, idarei hususiye ve belediyeler he
sabına memleket içinde tahsil görenlerden orta 
tahsili bitirenler beş, yüksek tahsili bitirenler 
sekiz sene müddetle ve aynı idareler hesabına ec
nebi memleketlerde Hükümetin tâyin ettiği mü-

Butçe Komisyonu raporu 

r. n. M. M. 
Bütçe Komisyonu 4 . IV . 1952 
Esas No. 3/195 
Karar No. 00 

Yüksek Başkanlığa 

( S . Sayısı : 147) 



•osscsclcrde tahsilini bitirenler de tahsil müddet
lerinin iki misli kadar meslek ve ihtisasları dâ
hilinde hizmete mecbur ve bunun için bizzat alâ
kadar dairelere derhal müracaatla mükelleftir. 

Bu suretle müracaat vukuunda kadroda açık 
bir memuriyet bulunmasa bile bunların kanu
nen tâyin edilebilecekleri memuriyete mahsus 
(maaş ve emsali hâsılı kendilerine ücret olarak 
verilmek şartiyle) meslek ve ihtisasları dahilin
deki vazifelerde stajyer olarak istihdam edilir
ler. Bu gibilerin ilk açılacak memuriyetlere tâ
yinleri mecburidir...» 

Denilmekte ve maddenin birinci fıkrasında 
Devlet hesabına yurt içinde orta ve yüksek tah
sil yapanlarla ecnebi memleketlerde ve Hükü
metin gösterdiği müesseselerde okuyanların 
mecburi hizmet müddetleri tâyin olunmakta ve 
bunu takibeden fıkralarda ise bunların sureti 
istihdamları ve kadro vaziyetleri tanzim ve be
yan olunmakta ve madde metninden, stajyer 
olarak istihdam edilebilmek için en az ortaokul 
mezunu olmak* lâzım geldiği ve Maliye temsilci
sinin de verdiği izahattan ise ilk tahsil üzerine 
kurs görmüş ebelerin ortaokul mezunu derece
sinde kabul edilmesine Millî Eğitim Bakanlığın
ca imkân görülemediği, anlaşılmış bulunmaktadır. 

4459 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasiyle ilk tahsil ve kurs görmüş ebelerin de 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının göstere
ceği yerlerde (4) sene müddetle hizmet görme
leri kabul edilmiş ise de bunların kadro müsaa
desi nispetinde istihdamlarının tabiî bulunduğu 
aksi halde Devletin bunları behemahal vazife

lendirilmeleri için kendilerine karşı bir mükel
lefiyeti bulunmadığı cihetle Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca hazırlanacak olan Teşki
lât Kanununda memleket ihtiyacını karşılamak 
maksadiyle bunların da istihdamlarının temin 
ve derpiş edilmesi iktiza eder. 

Geçici Komisyonun raporunda0da açıklan
dığı üzere 788 sayılı Memurin Kanununun 
2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle değişti
rilen 64 ncü maddesinin sarih olan hükümleri 
muvacehesinde işin yorum yoliyle halline imkân 
ve maddenin yorumuna da mahal olmadığına ko
misyonumuzca karar verilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

• Başkan V. 'Sözcü Kâtip 
Burdur Çanakkale Sivas 

F. Çelikbaş E. Kalafat II. îmre 
Bilecik Bursa Diyarbakır 

Y. Üresin K. Yılmaz ' Y. Azizoğlu 
Elâzığ Erzincan ,, Giresun 

Ö. F. S anaç . • N. Pehcan M. Şener 
Gümüşane İstanbul istanbul 

7ı. Yörükoğlu II. Hüsnıan 8. Oran 
îzmir Kastamonu Kırklareli 

B. Bilgin H. Türe Ş. Bakay 
Konya Konya Malatya 

R. Birand ı M. Â. Ülgen Muhalifim 
M. S. Eti 

Mardin Ordu 
R. Erten R. Altsoy 
Trabzon Urf a 

S. F. KaTaycıoğlu F. Ergin 

( S. Sayış» : 147 ) 
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Hayvan Sağlık Memurlarına Hayvan Yem Bedeli Verilmesi hak» 
kındaki 4291 sayılı -Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair ka

nun tasarısı ve Tarım, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/171) 

'....._. Başbakanlık' . . 11 . IV .1951 
Muamelât Genel Müdürlüğü ' ' , . . 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71 -1949, 6/1278 • • • ' - • 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hayvan Sağlık Memurlarına Hayvan. Yem Bedeli Verilmesi hakkındaki 4291 sayılı Kanunun 
yür'ürlükten kaldırılmasına dair Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 4 . I I I . 
1951 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe
siyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
; • • • - . y ^_ Menderes 

GEREKÇE 

4291 sayılı Kanun gereğince hayvan sağlık memurları zatî bir binek atı temin ve beslemeye 
mecbur bulunmaktadırlar'. Binek atı temini için sağlık memurlarına kanun gereğince 100 lira 
avans ile aylık hizmetini görebilecek bir hayvan satmalmasi sağlanmaya çalışılmakta ise de \ bir 
binek atmm vasati fiyatı (500-600) lira arasında bulunmaktadır. Yem, nallama, ahır kirası gi
bi masraflarına karşılık ayda ortalama (40 - 50) liraya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyacın ka
nun gereğince verilen 15 lira ile karşılanması mümkün olmadığından hayvan sağlık memurlarının 
.hemen yarısından fazlası bu kanuni mecburiyeti yerine getiremediklerinden müstafi addedilme
leri gerekmektedir. 

Memleket hayvanlarının sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkları ile mücadele, eneme ve aşım 
işleri gibi geniş ve mecburi hizmetler için (1000) sağlık meuraruna ihtiyaç olduğu halde halen 415 
mevcudu bulunması hasebiyle müstafi sayılmaları, halinde kadronun azyıfhyarak hizmetleri aksa
tacağı pek tabiî bulunmaktadır. 

Şarbon, barbon, yanıkara, uyuz, distomatoz, kıl kurdu gibi muhit ve bölgelere bağlı bulaşıcı 
ve paraziter hastalıklarla katî mücadele etmek, Eskişehir, Urfa, Mardin, Trakya, Kars gibi atçı
lığı ye sığırcılığı ileri (bölgelerde aşım ve eneme gibi işleri mevsimlerinde yapmak'üzere seyyar 
ekipler ile çalışılması zaruri bulunduğundan hayvan sağlık memurları ilkbahar, yaz ve sonbahar 
aylarında bu mıntakalara gönderilerek 5 - G ay gibi uzun m'üddet asli vazifelerinden ayrıldıkla
rından binek atlarından istifade edilmemekte ve atlar füzülen bakılmaktadır. Bu sebeple fena 
bakım yüzünden telefat olmaktadır. 

Bugün veteriner teşkilâtımızın mühim bir kısmı motorlu taşıtlarla teçhiz edilmiş ve edilmekte 
olduğundan süratli ve daha verimli çalışılması için talimatnamesi gereğince veteriner nezaretin
de çalışacak olan hayvan sağlık memurlarının ekserisi veterinerlere refakat ederek hastalık, eneme 
ve aşım mahallerine motorlu vasıtalarla gitmektedirler.' • . 



~~ 2 
önümüzdeki yıldan itibaren mücadele iş'lerir de seyyar ekipler halinde çalışılması programa 

alınmakta olduğundan teşkilât motorlu vasıtalardan daha fazla istifade ettirilecektir. 
Bugünün durumuna ve elde edilen neticelere göre 4291 sayılı Kanun gereği gibi tatbik edile

mediğinden ve tatbikmdan da bir fayda sağlanamıyaeağından yürürlükten kaldırılması için ili
şik kanun tasarısı hazırlanmıştır. p 

Tarım Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Tanın Komisyonu 
Esas No. 1/171 
Karar No. 15 

BO . IV . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Hayvan Sağlık memurlarına hayvan yem be
deli verilmesi hakkındaki 4291 sayılı Kânunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair Tarım Bakan
lığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 
4 ..III:. 1951 tarihli toplantısında Büyük Millet 
Meclisine sunulması kararlaştırılan kanun tasa
rısı ve gerekçesi Tarım Komisyonuna havale edil
miş olmakla komisyonumuzun 26 . IV . 1951 ta
rihli toplantısında tetkik olundu. 

Alâkalı Bakanlık temsilcisi komisyonumuzda 
dinlendi. Komisyon üyeleri bu husustaki fikir 
' ve • kanaatlerini belirtti. Gerekçede izah ve işaret 
olunduğu üzere 4291 sayılı Kanunun yürürlük
ten kaldırılması bugünkü icaplara daha uygun 
olduğu kanaatine varılarak tasarı olduğu gibi 
fcabul edildi. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna ve-

Sözcü 
Balıkesir 

A. Kocabıytkoğhı 

rilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunu* 
İU2. 
Tarım Komisyonu Başkam 

Manisa 
8. Mıhcıoğlu 
Kâtip 

Bitlis Bolu 
8. tnan M. Dayıoğlu 

Erzurum Gazianteb 
8. Erduman 8. Ünlü 

Kastamonu 

Afyon K. 
8. Torfilli 

Bursa 
8. Herkmen 

içel 
S.' înankur 

, Kastaomonu 
M. Â. Mühto 

îmzada bulunaomadı 
Konya Maraş 

A. R. Ercan A.Kadoğlu 

S. Kantarel 
İmzada bulunamadı 

Kocaeli 
8. KaUmcioğlu 

Seyhan 
T. Coşkun 

Maliye Komisyoau raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/171 
Karar No. 54 

Yüksek Başkanlığa 

8 . V . 1951 

Hayvan Sağlık Memurlarına Yem Bedeli 
Verilmesi hakkındaki 4291 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı, 
Tarım ve Maliye bakanlıkları temsilcileri hazır 

bulundukları halde inuelendi : , 
Bu hususta bir mütalâada bulunmıyan Mali

ye Bakanlığı temsilcisinden sonra söz alan Ta* 
rım Bakanlığı temsilcisi : 

( S. Sayusi ; 14.8) 
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: Hayvan lıastahklariyle mücadelede tatbik 
edilen yeni usulün; hastalık çıkmadan evvel aşı 
ye ilaçlamalarla önlemek olduğunu, binaenaleyh 
sağlık memurlarının atla köyleri gezerek hasta
lık aramalarına lüzum kalmadığını, ve bu usu
lün faydasından ziyade zararının mevcut oldu
ğunu belirtti. 

Tasarının gerekçcsindeki mucip sebepleri ve 
Tarım Bakanlığı temsilcisinin mütalâasını ye
rinde gören komisyonumuzca da tasarının ka
bulüne ittifakla karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev

di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur.' ;/"•":•.•:.:."".;..,. 
Maliye Komisyonu Başkanı Sözeli 

Rize , Giresun 
İzzet Akçal Hayrettin Eritmen 

Diyarbakır Malatya Mardin 
M.E.Bucak Esat Boğan A. Kalav 

İmzada bulunamadı 
Samsun Seyhan 

Şükrü TJluçay Zeki Akçalı 
Siird Trabzon 

M. Daim Süalp Tevfik Koral 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ ' 

Hayvan Sağlık Memurlarına Hayvan Yem Bede
li Verilmesi hakkında 4291 sayılı Kanunun yü

rürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı, 

MADDE 1. ~— 4291 sayılı Kanun hükümleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer, 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 
77. özyörük 

Dışişleri Bakanı 
Fuad Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Teke! Bakanı 
R. S. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Maliye Bakanı 
H.Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlû 

Sa. ve So. Y. Bakanı 

Tarım Bakanı 
İV. ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

İşletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu' 
Esas No. 1/171 
Karar No. 59 

Bütçe Komisyonu Raporu 

4. iv. ms 

Yüksek Başkanlığa 

Hayvan Sağlık Memurlarına Hayvan Yem 
Bedeli Verilmesi hakkındaki 4291 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair Tarım Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başbakanlı
ğın 11 \ IV . 1951 tarihli ve- 6/1278 sayılı tezke

resiyle sunulan kanun tasarısı Tarım ve Mali
ye komisyonları raporlariyle birlikte komisyo
numuza havale edilmiş olmakla Maliye ve Ta
rım bakanlıkları yetkili temsilcileri hazin» ol
dukları halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı; 4291 sayılı Kanun gereğince hayvan 

(S . Sayışı ; 148) 



'-ĵ '̂ âiıKCyntiiPffttı-pl̂ rı̂ ı̂ • verilen, 100 lira avansla 
at tedarik etmek ve her ay verilen C,İ'5) lira'yeni 
bedeliyle ""hayvan beşlemek müşkülâtı, karşısında 
kanun .hükümlerinin yerine getii'ilemenıesi ve 
dolayisiyle müstafi sayılmaları lâzım geleceğine 
ve :bu; takdirde hizmetin , aksıyacağı ınülâhaza-

• siyle; '4291 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
masını) teminmaksadiyle sevkcdilmiş bulunuyor. 

Hükümet; gerekçesinde yazılı olduğu gibi 
Tarım Bakanlığı temsilcisi de, yurdun bir ta
rafında zuhur edecek hayvan hastalığında bu 
memurların: b mahalde ekipler halinde vazif elen-
diriidiği ve bu suretle esasen kendi "mmtakala
rı dâhilinden ayrılmış olduklarından atlarının 
fıızulen beslenmekte olduğunu ye veteriner leş- , 
kilâtmın,mühim bir kısmının motorlu taşıtlarla 
teçhiz edilmiş bulunduğunu ve bu memurların 

. da veterinerlerin yanında vazife gördüklerinden 
bu vesaitten istifadelerinin de: tabiî bulunduğunu 
ifade etmiştir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde, 
hayvan sağlık memurlarının asli vazifeleri mm
takaları dahilindeki köyleri dolaşarak hayvan 
sağlığının korunması ve bu hususta köylü hal
kımıza hizmet için yakın temasın teminidir. 
Her hangi bir mahalde zuhuru muhtemel bir 
hastalığa karşı alınacak tedbir için muvakkat 
olarak bu memurların vazifelendirilmeleri se
bepleri ileri sürülerek asli hizmetlerinin ak
satılması asla tecvize şayan olmadığı gibi bu
gün memleketimizin coğrafi vaziyeti karşısın
da kısmen motorlu vesaitle teçhiz edilmiş ol
duğu ifade olunan veteriner teşkilâtının köyle
rimize kadar giderek hizmet görmesine imkân 
olmadığı ve attan sarfınazar edildiği ve bu su
retle kanun yürürlükten kaldırıldığı tafcdir-

„. • de pek tabiî olarak hizmetin aksıyaeağı açık
lanmıştır. 

Maliye Bakanlığı temsilcisi de; bu kanun 

yürürlükten kaldırıldığı takdirde bu * memurla
ra kendi mmtakaları haricinde olduğu gibi 
kendi mmtakaları dahilindeki köylerde yapa
cakları seyahatler için de yolluk ve yevmiye 
tahakkuk, ettirilmesinin icap edeceği ve bu gibi 
atlı memurların yalnız Tarım Bakanlığında i ol
mayıp diğer bâzı bakanlıklar teşkilâtlarında 
da mevcut olduğunu, vâki sual üzerine ifade 
etmiştir; •";.•"., - • '".' 

( Hayvaıi ve dolayisiyle insan sağlığını ilgi
lendiren 4291 sayılı Kanunda" yazılı miktarla
rın tezyidi lüzumuna hizmeti aksatmamak' ba
kımından Hükümet kaani bulunuyor ise diğer 
bakanlıklardaki atlı memurları da ihtiva eden 
bir tasarının Hükümetçe hazırlanmasını uygun 
göreiı komisyonumuz tasarının reddine çoğun
lukla karar vermiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çclikbaş 
••Bilecik'-'. 
Y. Üresin 

Elâğığ ' 
ö. F. Sanaç 

Gümüşane 
Muhalifim. 

K. Yörülcoğlu 
İzmir 

B. Bilgin 
Konya 

R. Bir and 
Mardin 

R. Erten 

Sözcü 
Çanakkale " 

E. Kalafat 
Bursa 

K. Yılmaz 
Erzincan 
N. Pekcan 
istanbul 
//. Hüsman 

Kastamanü 
//. Türe 
Konya 

M. A. Ülgen 
Ordu 

Muhalifim. 
R. Aksoy S. 

Urfa 
F. Ergin 

Kâtip 
Sivas 

, H. tmfe 
Diyarbakır 
Y. Âzizoglû 

Giresun 
M. Şener 
İstanbul 
S. Oran 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Malatya 
M. S. Eti 

Trabzon 
Muhalifim. 

F. Kalaycıogl 
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Zonguldak . Milletvekili Suat BaşoPun, İhtiyarlık . Sigortası Kamıma-
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi .ve' Ça

lışma Komisyonu raporu (2 /322) 

24 . XII . 1951 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında, ka
nun teklifimi ilişik olarak sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasını saygılarımla arzedei'im. 
Zonguldak Milletvekili 

8. Başol 

GEREKÇE '•'," " 

İşçi Sigortaları Kanunu ile, bu kanunla alâkalı diğer kanunlar; daimî işçiler için (200) münave
beli işçiler için de yılda (160) iş günü kabul etmiş ve bu işçilerin hak ve hukukunu; daimî işçiler için 
yılda (200) münavebeli işçiler için de (160) iş günü yevmiyesine istinat ettirmiştir. Halbuki: 

Sigortalı olup da münavebeli işlerde çalışan işçiler bugün sadece Türkiye'de, yalnız Zonguldak 
kömür hayvzasmda mevcuttur. • 

(15) bin daimî ve (A) (B) grupu ııamiyle vasıflandırılan (60)'bin münavebeli işçinin Zonguldak 
kömür havzasındaki çalışma tarz ve sistemleri, yürürlükte bulunan sigorta kanunlarının emrettiği 
(160) iş gününe uymamakta ve bu yüzden binlerce Türk işçisi zarar görmekte ve kanundan fayda
lanmamaktadır. Şöyleki : . •' 

Ereğli kömürleri işletmesi adiyle mâruf Zonguldak kömür havzası, ne kadar büyük olursa olsun, 
(60-70) bin işçiyi topyekûn (150-200-300-600) metre derinliği olan maden ocak ve kuyularına soka
maz ve bundan esasen bir netice de elde edemez. Bu sebeplerdir ki, münavebeli işçiler, adı geçen 
şirket tarafından, (A) ve (B) grupu diye ikiye taksim edilmiştir. Bunlardan; 

(A) grupunda dâhil işçiler ocaklarda çakşırken, (B) grupuna dâhil işçiler köylerinde ya isti-
rahatte, veya, şirketle alâkası olmıyan müteferrik işlerde çalışırlar. Keza (A) grupu köylerinde is> 
tiralıatte iken de, (B) grupu maden ocaklarında, çalışırlar. Ve bu suretle bu iki grup işçisi (45) 
günde bir defa değiştirilmek suretiyle istihdam edilirler. Ancak Şeker ve Kurban Bayramına 
rastlıyan grup bu iki bayram arasında münavebeye tâbi tutulmadan (70) gün ocaklarda kalır ve 
çalışırlar. Keza kış aylarında köy ve şehir yollarının karla kapanması takdirde (Ekseri ahvalde 
vâki olmaktadır ve halen kapalıdır). Çalışma süresi (45) günün çok fevkına çıkar, ve bu iki hâdi
se bir yıl zarfında bir grupun (160) iş günü çalışmasına imkân vermez. Bu bakımdan Sigorta Ka
nunlarında münavebeli işçiler için kabul "edilen asgari çalışma gününün (150) iş günü olarak ta
dil ve kabulü zaruridir. 

Sigorta kanunlarında daimî işçiler için bir yılda (200) iş günü kabul edilerek (165) gün feda
kârlık yapılmasına mukabil, münavebeli işçiler için (160) iş günü esası göz önünde bulundurula
rak (20) gün fedakârlık yapılmış olması da gösteriyor k i ; ortada esasen âdil bir nispet mevcut 
değildir. Bugün Zonguldak'ta Ereğli Kömürleri işletmesi bile bütün bu arzedilen iş, tabiî hâdise 
ve zaruretler dolayısiyle münavebeli işçilerine her yıl vermekte olduğu kasket, elbise, ayakkabı 
tevzi sistemini (150) iş. günü esasına istinat ettirmiş ve bu suretle haksızlığın önüne geçilmiştir. 
Bu bakımdan Sigorta kanunlarında münavebeli işçiler için asgari (150) iş gününün behemehal 
kabulü elzem ve zaruridir. 24 . X I I . 1951 
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Çalışma Komisyonu raporu 

T. B.M.M. 
Çalışma Komisyonu " 

Esas No. 2/322 
Karar No. 9 

7. IV. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Zonguldak Milletvekili Suat BaşoPun, 5417 
sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı mad
delerinde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun teklifi, Yüksek Başkanlığın 2/322 esas nu
mara ve 2 6 . X I I . 1951 tarihli derkenariyle Ko
misyonumuza havale edilmiş olup, teklif sahibi, 
Hükümet ve ilgili bakanlık temsilcilerinin de 
hazır bulunduğu 4 . I I . 1952, 1 1 . I I . 1952 carihli 
birleşimlerde Komisyonumuzca tetkik edildi. 

Teklifin 1, 2, 3 ve 4 neü maddelerinde derpiş 
edilen değişikliklere temsilcilerin verdikleri iza
hattan sonra, Hükümet namına iştirak edemiye-
eekleri ileri sürülmüş, bunun üzerine teklif 'sa
hibi komisyon huzurunda teklifinin bu. kısımla
rından vazgeçtiğini ifade etmesi üzerine, teklif
teki 5 ncı maddede gösterilmiş olan geçici mad
denin müzakeresine geçildi. 

5417 sayılı Kanunun bu geçici maddesinin 
(a) fıkrası. İhtiyarlık Sigortası Kanununun pi
rimle ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği ta
rihten önceki 5 yıl içinde en az 1000 gün ve mü
navebeli iş yerlerinde çalışanların da 800 gün 
çalışmayı, bu kanun hükümlerinden hak kazana
bilmek için şart koşmaktadır. 

Münavebeli çalışan işçilerin iki.gurup halin 
de Ereğli Kömür İşletmesinde çalışmaları ve bir 
gurupun faaliyette iken, diğer gurupun köyle
rinde sıralarını beklemek mecburiyetinde kal
maları yüzünden münavebe ile çalışan işçilerden 
bir kısmının .800 günü dolduramamış oldukları 
yapılan tetkikat ve verilen izahattan anlaşılmış 
olduğundan, bugün adedi 750 ye indirildiği tak

dirde; bu. haklardan istifade edebileceği kanaa
timi varılmış ve buna Hükümet ve Bakanlık 
temsilcileri iştirak etmiştir. Kanun . teklifinde 
geçici maddenin (a, b, c) fıkralarının tadili is
tenmektedir 

(b)"ve (c) fıkraları pirimle ilgili hükümleri 
ihtiva etmekte olmakla, esas teklif sahibinin 
istihdaf ettiği gayenin dışında olduğu kendisine 
söylenmiş, bunun üzerine teklif sahibi (b) ve (c) 
fıkraları tadilinden vazgeçtiğini komisyon hu
zurunda ifade etmekle yalnız geçici maddenin 
(a) fıkrasının tadilile iktifa etmiştir. Bu hal 
karşısında Komisyonumuz teklifin başlığını; 

«5417 sayılı Kanunun geçici maddesinin (a) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi » şeklinde tesbit etmiştir. Buna uygun ola
rak da değiştirgede gösterildiği şekilde birinci 
madde metni tedvin edilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzer»; 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Çalışma Komisyonu Başkanı ve 
bu rapor sözcüsü 

Manisa • 
Dr. N. Kör ez 

Kâtip ' 
Giresun 

D. Koyman 
İstanbul 

/. AUmel 
Urfa 

Dr. F. Ayalp 

Bingöl 
F. F. Düşünsel 

Kocaeli 
Y. Kişioğlu 

Urfa. 
O. Öncel 
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ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SUAT BAŞ-

OL'UN TEKLİFİ 

5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — '5417 sayılı Kanunun 5 nei 
maddesinin (d) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-, 
tirilmiştir : 

d) Aylıktan faydalanma tıılebine takad
düm eden son üç yıl içinde en az 200 günlük 
prim ödemiş bulunmak şarttır. 

Ancak, yaptıkları işlerin mahiyeti icabı 
münavebe ile çalıştıkları Çalışma Bakanlığınca 
tesbit edilen işçi ve hizmetlilerin her yıl için or
talama olarak kabul olunan çalışma sürelerinin 
asgarisi 150 güne indirilir. 

MADDE 2. — 5417 sayılı Kanunun 9 neu 
maddesinin (b) fıkrasının birinci bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

b) (Sigortalıların bu hükümden faydalana
bilmeleri için en az 5 yıldanberi sigortalı bulun
maları ve ilk işe girdikleri tarihten (a) ve (b) 
fıkralarında yazılı sebeplerle işten ayrıldıkları 
tarihe kadar geçen her yıl için, ortalama ola
rak, en az 200 gün ve münavebeli işlerde 150 
gün ihtiyarlık sigortası primi ödemiş olmaları 
şarttır. 

MADDE '3. — 5417 sayılı Kanunun 10 neu 
maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

a) İşe ilk girdikleri tarihten daimî iş gö-
romemezliğin başladığı veya ölümün vukubul-
duğu tarihe kadar geçen her yıl için ortalama 
olarak en az 200 günlük ve münavebeli işlerde 
150 günlük prim ödemiş bulunmak. 

MADDE 4. —• 5417 sayılı Kanunun 24 neü 
maddesinin ikinci bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : ' 

Madde'24. — Çalışma Bakanlığınca münave
beli bir işte çalıştığı kabul edildiği için asgari 
çalışma süreleri 150 güne indirilmiş sigortalıla
rın ihtiyarlık primleri kazançlarının % 10,, u 
nispetinde çıkarılır. 

MADDE 5. — 5417 sayılı Kanunun geçici 
maddesinin (a), (b), (e) fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir; 

ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN DEĞlŞTİRİŞt 

5417 sayılı Kanunun geçici maddesinin (a) 
fıkrasının, değiştirilmesi hakkında Kamın t 

teklifi 

MADDE 1. — 5417 sayılı Kanunun geçici 
maddesinin (a) • fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

a) 1 Nisan 1950 tarihinden Önceki beş yıl 
içinde en az 1000 gün ve münavebeli işlerde ça
lışanların da 750 gün îş Kanununa tâbi iş yer
lerinde çalıştığını ispat etmek; 

( S. Sayısı : 150 ) 



;..: Teklif •,-,;:,, .y.f}. Ça. K. 

Geçici madde : 
a) 1 Nisan 1950 tarihinden >•• önceki beş yıl 

içinde eiı; az 1000 güiı ve münavebeli işlerde ça
lışanların da 750 gün îş Kânununa tâbi is? yer
lerinde çalıştığını ispat etmek; 

, b) 1 Nisan 1950 tarihinden ihtiyarlık si
gortası hakkından faydalanacağı tarihe kadar 
geçen her yıl içinde en az ortalama 200 günlük 
ve münavebeli işlerde 350 günlük ihtiyarlık si
gortası primini ödemiş buhmmak ve 5 nci mad
denin (b) fıkrasındaki şartı haiz olmak; 

C) En az bir yıl sigortalı bulunmak ve bu 
bir yıl içinde 200 gün ve münavebeli işlerde 
150 gün prim ödemiş olmak. 

Bu madde gereğince kendisine aylık bağlan
mış bulunan sigortalı ücretli bir işte çalışmaya 
devam ettiği takdirde bu aylık kesilir. 

MADDE 6.. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. . 

MADDE 7. -— Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. ~~ Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

(S. Sayışı : 150) 


