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TUTANAK PEfÜp ! -

On dokuzuncu Birleşim 

19. XII. 1952 Cuma 

İçindekiler 
Sayfa 

1. — Oeçen tutanak özeti 309:310 
2. — Havale edilen kâğıtlar 311 
3. — Yoklama 312,330 
4. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sonuçlan 312 
1. ;— Milletvekillerinden mürekkep bir 

Heyeti Hindistan'a daveti mutazammın 
Hindistan Büyükelçiliği mektubu (5/60) 312 

2. — fanir-Milletvekili Pertev Arat'm. 
Belediye Kanununun 15 nci maddesini? 
bir ûkra eklenmesine ve 16 nci maddesi
nin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair 
olan kanun teklifinin geri verilmesi hak
kında önergesi (2/430, 4/298) 312:313 

5. — Oörüçnlen işler 313 
1. — Maraş Milletvekili Ahmet Boz-

dağ'ın milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulan Karma Komisyon raporu 
(3/310) 313 

2. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Balık 'm milletvekilliği dokunulnı a zlığı nı n 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi-ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulan Karma Komisyon raporu 
(3/311) 313 

Sayfa 
3. — Orda Milletvekili Na^t Fırat'in 

ınületvekiljiğd dokunnjtnazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku-
rulamKarma Komisyon raporu (3/327) 313 

4. ~- Seyhan Milletvekili Mahmut K3-
baroğlu'nun milletvekilliği dokunuimazlı-
ğınm kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon-
larmdan kurulan Karma Komisyon rapo
ru (3/328) 313 

5. — Bilecik Milletvekili İsmail Aşkın '-
in milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulan Karma Komisyon raporu (3/347) 313 

6. — İzmir Milletvekili Behzat Bilgin'-• 
in, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı-
blması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulan Karma Komisyon raporu (3/352) 313:314 

7. — îzmir Milletvekili Sadık Giz'in 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından kuru
lan Karma Komisyon raporu (3/353) 314 

8. — Muş Milletvekili Ferit Kılıçlar'-
m milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı-

* 



Sayfa 
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulan Karma Komisyon raporu (3/Ş57) 814 

9. — Kırklareli Milletvekili Sıtkı Pek- . 
kip'in milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon raporu (3/358) 314 

10. — Sinob Milletvekili Server Somun-
euoğlu'nun milletvekilliği dokunulmazlığı-_. 
nin kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulan Karma Komisyon raporu 
(3/390) 1314 

11. — Bilecik Milletvekili ismail Aş
kın'm milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon raporu (3/393) 314 . 

12. — Çankırı Milletvekili Celâl Ot-
man'ın milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında' Basş/bakanlık tezkere
si ve Anayasa ve Adalet köiMsyonîarınian 
kurulan Karma Komisyon rapdru (3/894) 314 

13. — Kayseri Milletvekili Fikri Apay
dınım, IV numaralı Geçiei Dilekçe Kotöis-
yonunun 2 . VI '. 1950 tarihli Haftalık 'Ka
rar Cetvelindeki 2544 sayılı Kararîn ita- ' 
mutayda'gÖFÜşülmeBİne dair önergesi ve 
Dilekçe Komisyonu raporu (4/54) 314,315 

14. —Posta, Telgraf ve Telefon İşlet- ; 
me; Genel Müdürlüğü 1948 Bütçe yılı Ke-
sinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin su
nulduğuna dâir Sayıştay Başkanlığı tezke- ; 

Sayfa 
resi ile Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 
Genel Müdürlüğü 1948 yılı Kesinhesabı 
hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/377, 1/70) 315,327,329^ 

340:343 
15. — İdareci Üyeler Kmukmun, Bü

yük Millet Meclisi 1952 yılı Bütçesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 
ve Bütçe Komisyonu raporu (2/440) 316,327, 

329,344:347 
16. — Erzurum Milletvekili Emrullah 

Nutku'nun, Deniz Tahmil ve Tahliye Ce
miyeti Te avun Sandığının tasfiyesi hak
kında kanun teklifi ve Ticaret, Ulaştırma 
ve Adalet Komisyonları raporları (2/359) 316: 

318 
17. — Giresun Milletvekili Arif Hik

met Pamukoğlu ile Samsun Milletvekilleri 
Muhittin özkefeli ve Hadi Üzer'in Dilek
çe Komisyonunun 28.1.1952 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1406 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine d®ir önergeleri 
ve Dilekçe Komisyonu^ raporu (4/238,^ 
219). r 318:321 

18. — Emir ve Seyis Erleri hakkındaki 
kanun tasarısı ile Çorum Milletvekili Ah-
met Başıbüyük ye Hüseyin Ortakcıoğlu '-
nun Emirber ve Seyis Erleri hakkındaki 
203 sayılı Kanunun 1 ııei ye 3 neü mad
delerinin değiştirilmesine dair 1600 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu ile Geçici Komisyon raporları (1/159, 
2/293) 321:329,330:339 
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Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi 
hakkındaki Başkanlık tezkeresi oknriarak izinler, 
$jrn »yn onandı. 

' . Kastamonu Milletvekili Rif ât 4İaşkın 'in, As
keri Muhakeme Usulü Kanununun 52 nci, madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi, 
talebi üzerine geri verildi. 

Kamu alaGaklarının taiıaü usulü hakknıdaki 
kanun tasansının Geçici Komisyona havalesine 
dair. Adalet Komisyonu raporu, kabul edildi. 

Gündemde bulunan -kanun teklif ve tasarüa-
naın sonolardûn önce görüşülmesi .hakkındaki 
önerge, kabul olundu. 
•'-: İstanbul MiMetvöküi Puad Köprülü ve 203 ar
kadaşının Anayasa teklifi üzerinde bir müddet 
görişöldü. 

Birleşime ara verildi. 

Sorular 
' Sözlü sorular 

1. —' Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin, 
1951 yıhnda Trakya'da Enez'in Çavuş Köyün
de. alâkasızlığı yüzünden büyük ve küçük baş 
hayvanlardan birçoğunun telef olmasına sebebiyet 
veren Keşan Merkez baytarı hakkında ne mua
mele yapıldığına dair sözlü soru önergesi, Ta
rım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/887), 
.,'. 2. — Kırklareli Milletvekili' Şefik BaKay 'm, 
Babaeski Ikesinin Doğanca Köyünde vukuage-
leİD. yangın ye felâketzedelere Hükümet tarafın
dan yapılan yardim hakkında sözlü soru öner
gesi Bayındırlık ve İçişleri Bakanlıkla rina gön
derilmiştir. (6/888), 

3. —-Balıkesir. İtfilletvekili.Ali Fahri İşeri' : 
. nın, İstanbul telefon işlerinin ne zaman halle-

* dileceğine dair sözlü şorn Önergesi Ulaştırma Ba-
.. kanlığına, gönderilmiştir. (6/889), 
. , 3 - — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri îşeri'
nin, vâgonsuzluk yiiz^den ileri geldiği söyle
nen linyit kömürü buhranının önlenmesi için 
ne gibi tedbir alındığına dair sözlü soru öner
gesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/890), 

5. — Yozgad Milletvekili Yusuf Karslıoğlu'-
nun, düğünlerde Men'i İsraf at Kanununun tat-

îkinci Oturum 
İstanbul Milletvekili Fuad Köprülü ve âOâ 

arkadaşının Anayasa teklifi üzerinde bir müd
det daha görüşüldükten sonra dikkate alman 
önerge ile birlikte teklif, Anayasa Komisyonuna 
verildi. ' 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tekliflerinin Ada-

. let Komisyonuna #eri verilmesi, Ifoittisypn.Baş
kanlığının tezkere ile vâki talebi üzerine, kabul 
edildi. 

19 . XII . 1952 Cuma günü saat 15 te topla
nılmaksüzere birleşimeson yerildi 

BaşkanvekHi ..; JSâtip^ , 
Manisa Milletvekili , Çanakkale Billetvekili 

Muzaffer Kurbanoğlu Ömer Mart 
K â t i p . _ ' . . , " ; ' ' ' ";•;•.. • 

, . Bolü Milletvekili 
İhtan Oules 

bik edilmemesi sebebine dair sözlü soru öner
gesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/891) 

6. — Diyarbakır Milletvekili M. Remzi Bu* 
cak'ın, kadrosuzluk yüzünden terli ettirilemi-
yen bucak müdürleri nakkında sözlü soru öner» 
gesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/892) 

7. — Diyarbakır Milletvekili M. Remzi Bu
cak'm, Diyarbakır adlî teşkİTâtıöda m-erveut 
Asliye Ceza ve* Asliye Hukuk mahkemeleri-; isteri 
hakkında sözlü soru önergesi, Adalet CBaifcanlı* 
ğtna gönderilmiştir. (6/893) 

8. — Balıkesir Milletvekili Ali M i r i îşeri'
nin, Bandırma *nhı Merinos Çiftlifrade 1962 
yılında kaç dönüm ziraat yapıldığına ve ne 
miktar tohum ekildiğine, mahsulün çiftlik ihti-
cını karşılıyacafc bir durumda olup olmadığına 
ve ekilen buğday ve yulafların' vaktinde biçil-
memesi yüzünden zryaa uğradığının doğru olup 
olmadığına-dair sözlü soru Önergesi; Taran Ba
kanlığına gönderilmiştir. {6/89#) -' •-*-•-•• 

1 9. — Manisa Milletvekili Refik Şevket İnee'-
niiı , dilencilerin herkesi izaç eden hallerinin 
önüne geçmek için inzibati ve içtimai bakımlardan 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sözlü soru önergesi, İçişleri ve Sağlık ve 
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Sosyal Yardım bakanlıklarına gönderilmiştir. 
J6/895)/; / r ' :V' • • ";:'.V ' 

10. — Yozgad Milletvekili Yusuf' Karshoğ'-
hrnun, Dilenciliği Mçnedecek tedbirhnrm *ahn-
maşı .^akkm^aki Kanun hükümlerinin şimdiye 
kadajTrıtrine,^getirilmemesi sebebine dair sözlü 
soru Önergesi; İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/896) 

11. — Kayseri Milletvekili Mehmet özde-
mir'in; Zamantı Irmağı üzerindeki hidro elek
trik işinin daha ne kadar müddetle tetkika tâbi 
.tutulacağına, şimdiye kadar yapılan etüdlerin 
teknik ve iktisadi bakımlardan ne gibi netice
ler verdiğine dair sözlü soru önergesi, Bayın
dırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/897) 

12. — Zonguldak Milletvekili Bifat Siviş-
oğlu'nun; Bolu Irmağının Suçatmdan itibaren 
Filyos V kadar uzanan yatağının ıslahı ve Dev
rek *i Tefen İstasyonuna bağjıyan ahşap köp
rünün yeniden inşası hususlarında ne düşünül
düğüne dair sözlü soru Önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/898) 

13. — Muğla Milletvekili Cemal Himal'm: 
Süngerci ve balıkçılara yardımda bulunulması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
ra önergesi, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/899) 

14. — Urfa Milletvekili Feridun Ergin'in; 
1951 ve 1952 seneleri zarfında Urfa Vilâyeti köy 
suları için ne kadar yardım yapıldığına ve kaç 
köyün ihtiyacının temin edildiğine, ayni il da
hilindeki köy ve Devlet yolları için 1952 yılı 
Bütçesinden ne miktar tahsisat ayrıldığına ve 
Birecik Köprüsü inşasının ne zaman tamamla
nacağına dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık 
ve İçişleri bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/900v 

15. — Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğ-
lu'nun, Trabzon Liman İşletmesi emrinde çalı
şan mavna kaptan ve tayfalarının günlük me
sailerinin muayyen olup olmadığına ve bunlara 
fazla mesai ücreti verilip verilmediğine dair 
sözlü soru Önergesi, Çalışma ve Ulaştırma ba
kanlıklarına gönderilmiştir. (6/901) 

16. — Trabzon Milletvekili Mahmut Öoİog-
ju'nun; hastanelerin müstakil başhekimliklerce 
idaresi, ile servis mütehassıslarının mesailerinin 
ve hastanelerin idaresinin bugünkü durumdan 
kurtarılmaları hususunda ne gibi bir tedbir dü
şünüldüğüne dair sözlü soru Önergesi, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir 
(6/902). 

17» — Gümüşane Milletvekili Vasfi Mahir 
Kocatürk'ün; liselerimizde tatbik edilmekte olan 

'Türk Dili ve Edebiyatı programlarının hangi 
heyet veya şahıslar tarafından yapıldığına, ilmî, 
hayati, terbiyevi ve millî bir şekle getirilmeleri
nin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir (6/903). 

18. — Yozgad Milletvekili Hasan üçözHin; 
Yozgad'm Boğazlıyan. ilçesi merkez ve köyleri 
ile Çayıralan ilçesinin Çat ve Burunkışla köyle

rine bugüne kadar ^Bulgaristan göçmenlerinden 
kaç hane iskân edildiğine ve bu maksatla yapı
lan evler için sarfolunan kereste miktarına, in
şaatın tamamlanıp tamamlanmadığına ve müta-
ahhide verilen avans miktarına, göçmenlere arazı 
ve koşum hayvanı verilip verilmediğine ve îskân 
Toprak Tevzi komisyonlarının taraflı çahşmala-
nnııı önüne ne jsaman geçileceğine dair sözlü so
ru önergesi, Devlet Bakanlığına gönderilmiştir 
(6/904) ; 

19. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Moean'ın; 
1952 yılında kaç vatandaşın harice seyahat etti
ğine, bunlardan kaç tanesinin döviz verilmeden 
100 Türk lirası ile gittiklerine ve döviz açığımı
zın miktarına dair sözlü soru önergesi, Maliye ve 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklarına gönderilmiş
tir (6/905). 

Yazık soru 
1. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbeyün; 

Olimpiyatlara iştirak eden ekibimizin seçilişin
de yapılan hatalar neticesinde uğranılan mağlû
biyetlerin müsebbiplerine ve yapılan masraflara 
dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlı* 
gına gönderilmiştir (6/900). 

- â l ö 



4. - HAVALE EDİLBH KAĞITLÂİ 
r r r - . j ! j? . j Tasanlar Jr*^*-

* f. *-- Asker ailelerinden muhta<^lanlara yar-
f<âxm hakkındaki 41Ö9 "sayılı Kanuntte 7 nei mad-
u'esin&e değişiklik yapılinasna dair kanun tasa
n a (1/488) (lçişlcriy"Mttfiye ve Bütçe komisyon
larına) ,"'•<' 

2. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçesine ek ve 
olağanüstü ödenek verilmesi hakkında kanun ta
sarısı (1;/48Ş) (Bütçe Komisyonuna) 

.3. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve TeadüJü*hakkradaki 3656 sayık Kanunla ta
dil ve eklerinin İçişleri Bakanlığına ait cetvelin
de değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
(1/490) (İçişleri ve Bütçe komisyonlarına) 

4. — Jandarma Kanununun 5 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı (1/491) 
(Millî Savunma ve İçişleri komisyonlarına) 

5. — Osmanlı Bankasiyle yapılan mukavele
nin onanması hakkında kanun tasarısı (1/492) 
(Maliye ve" Bütçe komisyonlarına) 

6. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Ku
ruluş ve Memurları Kanununun 19 ncu madde
sinin tadiline ve bu kanuna ek 4862 sayılı Ka
mına bağlı kadro cetvelinde değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısı (1/493) (Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Bütçe komisyonlarına) 

7. — Tekel Genel Müdürlüğü 1950 yılı Kesin-
hesap Kanunu tasarısı (1/494) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

8. — Tekel Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde olağan
üstü ödenek konulması hakkında kanun, tasarısı 
(1/405) (Bütçe Komisyonuna) 

9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mütevekkili 
Yemen Kıratlığı arasında akdedilen Dostluk 
Andlaşmasmın onanması hakkında kanun tasa
lısı (1/496) (Dışişleri Komisyonuna) 

10. —Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve 
ödeme Anlaşmaları ile 10 Kasım 1950 tarihli 
Tütün Protokolü sürelerinin uzatılmaları husu

sunda teati olunan mektupların onamnasraa dair 
kanun . tasamı (1/497) (Dışişleri ve Ticaret 

":%B^onJ&rına)' /.' 
.^V,/. .'". .'' "fteki^ . •/;•• ' — ~ ' 

/ 11. r-~ Bi^wyâİlletyeİicfli Mehmet Efkâssah -
cinin, İskân Kanıınüha,jîir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi (2/466) (İçişleri, Maliye 
ve Bütçe komisyonlarına) 

12. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Hayrat hademesi hakkında kanun teklifi (2/467) 
(Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

. 13. — İdareci Üyeler Kumlunun, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 1952 yılı Bütçesinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
(2/468) (Bütçe Komisyonuna) 

14r — İzmir Milletvekili Zühtü Hilmi Veli-
beşe ve 185 arkadaşının, 491 sayılı Teşkilatı 
Esasiye Kanununun yeniden meriyete konuhna-
sına dair kanun teklifi (2/469) (Anayasa Ko
misyonuna) 

15. — Muğla Milletvekili Nâtık Poyrazoğlu'-
nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/470) (Maliye ve Bütçe komisyolanna) 

Raporlar 
16. — Garson ve benzeri işçilerin, hizmet 

karşılıkları: hakkında. kanun tasarısı ve Çalış
ma Komisyonu raporu (1/362) (Gündeme); 

17. — İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük 
Millet Meclisi Azasının Tahsisat ve Harcırah
ları hakkındaki 1613 sayılı Kanunun 1757 sayı
lı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kamun tek
lifi ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 
(2/395) (Gündeme); 

18. — Mülga 81 nci Piyade Alayı Havan Bö
lüğü erlerinden Gazianteb'in Kozânlı MahaMeSi 
Gassalbaşı Çıkmaz Sokakta oturan Ali Kemal 
Uygur'un ölüm cezasına çarptırılması hafekında 
BagbaSkanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/356) (Gündeme). 



;3İEÎNÇt OÎÜEtJM 
Açıljna saati•.: 1&,06 

BAŞKAN — Başkanvekili Muzaffer Kurbano£lu 

KÂTİPLER : İnsan Gittez (Bolu), Ömer Mart (Çanakkale) 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
Klstambul seçim (bölgesine kadşar yoklama 

yapjMt) 

3. — YOKÎ.AMA 

BAŞKAN 
mı eıvorum. 

(Çoğunluğumuz vardır, Bitleşi-

BA^KANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Müfotvek$<erinden müfskkap bir heyetin 
ffindistan*a daveti mutazammm H$nsdistan> Bü-

BAŞKAN — Bir mektup var, okunacaktır. 

Ankara*: 19 Aralık 1952 
' fcîkselâns;' 

Hindistan Parlâmentosu Başkanının ricası 
üzerine, bir Parlâmento heyetinin Hindistan'a 
gönderilmesi hususunda Ekselansınızın delâ-
letleriyle bu davetnameyi Türkiye Büyük Mil
let Meclîsine 'sunmakla kesbi şeref eylerim- Par
lâmento heyetinin (bu z%arelti, iki memleket 
arasında esasen mevcut dosftluğu kuvveıtlendi1-
receği cihetle bu mutlu vazifeyi ifa eylediğim
den dolayı hususi (bir haz duymaktayım. 

Türkiye Büyük 'Millet MeclMnce uygun gö
rüldüğü takdirde, heyetin, Hindistan'ı Şubat 
1953 ortalarında ziyaret etmesi ve orada üç 
hafta kajıması tavsiye edilmektedir. 

tEui vesile ile ihtiramatı faikamın kabulünü 
ri(ia e4erim. 

Hindistan Büyükelçisi 
'(C. S. .Jna) . 

Ekselans 
(Bay Refik Koralitan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
*""*'• Ankara 

:(Alkı§lar) 

BAŞKAN — Hindistan Parlâmfcnitosuflidan 
vâki davete memnuniyetle icabet edilecektir. 

Divan icabını yaparak Yüksek Heyete arzı ma
lûmat edilecektir. 

DOĞAN KAYMEN (Giresun-) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. ' 

BAŞKAN — Buyurun; 
DOĞAN KÖYMEN (Giresun) — 'Muhterem 

arkadaşlar; Pazartesi günü buradaki kornişimi-
l&rda, Abdürrahman Boyacıgiller arkadaşım, bana 
atfen Millet Partili arkadaşlar hakkında, bura
da söylemek şöyle dursun, hattâ aklıma ge
tirmekten utanacağım, bâzı sözler sarf ettiğim i 
ifade etmiştir. Ben hiçbir yerde Millet Partili 
arkadaşlarımı, yahut mensuplarını, o arkadaşı
nım burada beyan ettiği şekilde itham etmedim. 

2. — İzmir Milletvekili Pertev Arat'ın, Be
lediye. Kmmnunun 15 nei maddesüu bir .fıkra 
eklenmesine ve 16 net maddesinin ,7 nci fıkrası
nın değiştiril/meşine dair olan kanun teklifinhı 
geri verilmesi hakkında önergesi"(3/430, 4/298) 

BAŞKAN — Önerge okunacaktır-. 

17. X I I . 1952 
Yüksek Başkanlığa. 

Belediye Kanununun 15 rici maddesi ne bir 
fıkra eklenmesine ve 16 ncı maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifimin 
geri verilmesini saygılarımla rica ederim. 

izmir Milletvekili 
Pertev Arat 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
Gündemle ilgili takrirler var, okunacaktır. 
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Başkanlığa 

Bugünkü gündemde bulunan bir defa görü-' 
şülecek islerle iki defa görüşülecek işlerin sb-^ 
rulardan önce görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 19. X I I . 1952 

Erzurum 
•,:.:':.. Bnve^ Karan 

^Yüksek Başkanlığa 
StfzKI sorulara takdîmen kamın tekliflerinin 

görüşülmesini ara v« teklif ederiz. 
Çanakkale Tokad 

C ISfjfoat îyriboz Sıtkı A tanç ' 

BAŞKA N - ^ Takrirler \ aynı mahiyettedi v > 
- .so-îulanıı birinci v& iktltei de*a fföm^ülfsepk iş- < 
lerden sonra görüşülmesû^ kabul edenler.. Et- -
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — ÎHüzük gereğince bir defa gö
rüşülecek işier : • .•*• 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLBE 
• . ; : ; • * . -

1, -^^Maraş Mületvekili Ahmet. Boedağ'm 
nıittetveküfiği dvkumdmazlığmın. kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi- ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/310) [1] 

' ;! ' (Rapor okundu) 

BAŞKANİ-r-r Rapor hakkında, söz istiyen yok
tur. Karma Komisyon raporunu oylarınıza arze-, 
diyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Rapor ka-
bul'edîlniiş, ttfkfrp dönem sonuna bırakılmıştır. 

2, -r~ Zöngmldak MilUtvtkiU Hüseyin Bahk'r. 
m mittetvekilliği d^unulmazhğtnın kaldırılması^ 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulun Karma Komis
yon raporu (3/311) [2] 

., ; (R^por okundu) 

BAŞKAN— Rapor hakkında söz istiyen yok
tur. Raporu oylarınıza arzediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Rapor kabul edilmiş, takip dev
re sonuna bırakılmıştır. 

3, — Ordu MUM vekili Naşit Fırat'ın millet
vekilliği dokunulmazlığının kaldinlmdsı hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon ra
poru (3/327) [31 

— (Rapor okundu) . >*-. 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen yok
tur. Karma Komisyon raporunu oylarınıza arze-

[1 ] 33 sayılibasmayazı tutanağın sonundadtr. 
[2] 34 sayılı basmayazı tutanağın sonundadtr. 
\ S;f v^vk^l4-'-biis^uytfztiu^Kağfn- söfmn&tıdir. 

diyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miş ve takip devre sonuna bırakılmıştır. 

i. — Seyhan Milletvekili Mahmut K&a&oğ-
lu'mtn milletvekilliği dökunuJntazltğmm kaltk^ 
rûması. hakkında Başbakanlık tezkiresi ve A7**-.* 
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Kat
ma Komisyon raporu (3/328). [1] 

(Rapor okûraîö) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde konu|mak isti
yen var mı? Yok. Karma Komisyon raporuijiu 
oyunuza arzediyorum: Kabul edenler.. Kabul Et
miyenler.. Kabul editeiştir; takip devre s&Mina 
bırakılmıştır. 

5. — Bilecik Milletvekili İsmail Aşkm'ın 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve- Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/347) [2| 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde konuşmak isti
yen var 'htif Yok. Karma 'Komisyon raportoitiv 
oyunuza arzediyorum: Kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Kabul edilmiştir, takip devre şoiöina 
bırakılmıştır. 

6. — İzmir Mületvekili Behzat Bügin'in mil
let vekilliği dokumılfntizHğının katârtim&& ^hak
kında Başbtâcamltk' tetokeresi ve Aftaya&t vö Adfa 
let kMntsyvnlarifalaıi kuriüan Karma KûtHisfm 
mporu (3/352) [3 | ••'*•• 

[ i] 3ü'swyWbasmtoyazı tmİM^inso^m^Md^r. 
| Z] 37myüi- besmayazı-tu^a^ğın' sermndaâİr. 

'f-ST 38' sayfa Jtâımatymıftâ 
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(Rapor okundu) : 

rr. Rapor üzerinde* 
yep^j^ ;m*| 'Y©k. Sarpa , % ı 

mİgpiUMtf. ^ Ü # *ümt$& takip d^rre « m » 

lfc.12.1902 O : 1 
10. — Sinob Milletvekili Server Sormı^c^ıoğ-

lu'nun mületvekjtöiği dokunvlmazlğMitn &3İ4fe-
\„nlmAff: Mkl^a^uBaşbakankk tezkeresi ue,,4$%i 

%#e Adalet komi&ymtyWW>d#%ı kurulan, Kar^ 
msi komisyon raporu (3/Ş&0) [\] 

7 — tzmir .Müti&Mi'rSqW^1fa,fa-,mjlfot-' 
rtkiUigi dokunvlm<&lığm%% kaHtrılması hakkın
da BçşbakanUk tezkeren ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kundan Karma Komisyon ra
poru (3/353) [1] 

. BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur- Raporu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Rapor kabul edilmiş, takip devre sonuna bıra
kılmıştır. 

S. — Muş Milletvekili Ferit Kılıçlar'in mü-
letvekilUği dokunulmazlığmın kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let koitıisyonlanndan kurulan Karma Komisyon 
rtifcru (3/357) [2] 

BAŞKAN —" Raporu okutuyorum. 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Raporu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Rapor kabul edilmiş, takip devre sonuna 
bırakılmıştır. 

9. — Kırklareli Milletvekili Sıtkı Pekkip'in 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırilması 
hakkmdq Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/358) [3] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

O&ftpor okundu). 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Raporu oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Rapor kabul edilmişi takip devre sonuna bırakıl
mıştı!. 

[1] 39 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
12] 40 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[8] 41 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

(%porokundu) . 

B A Ş K A N E •viL RapPV hakkında söz. istiyen yok., 
Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Rapor kabul edilmiş ve takip devre 
sonuna bırakılmıştır. 

ti. — Bilecik UUletvekiU İmaÜ Aşkm'm 
miUetveküUği dokunulmazlığının kalekrümasi 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa vt 
Adalet komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/393) [2] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen yok. 
Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Rapor kabul edilmiş ve takip devre 
sonuna birakîlmıştır. 

12. ••—- Çankın Milletvekili Celâl, Otnum'm. 
müUtveküUği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/394) [3] 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN -~- Rapor hakkında söz istiyen yok. 
Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Rapor kabul edilmiş ve takip devre 
sonuna birakîlmıştır. 

13. — Kayseri Milletvekili Fikri Apaydın'm, 
IV Numaralı Geçici Dilekçe Komisyonunun 2. 
VI. 1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
2544 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine 
dair Önergesi ve Dilekçe Komisyonu raporu 
(4/54) U) 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Raporu oyunu
za sunuyorum. İtirazın reddine dair raporu oyu-

[1] 42 sayılı basmayazı tutanağın saşbundadır* 
[2] 43 sayılı basmayazı tutanağmsmmndadır. 
[3] 44 saydı basmayazı tutanağın sonundadır. 

[4] 45 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

314 — 



B : 19 19.: 
nuza arzediyorum. Kabul_ edenler... Etmiyenler... 
Rapor kabul edilmiş, itiraz reddedilmiş, tâyini 
muameleye 'mahal görülmemiştir. 

14. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1948 Bütçe yılı Kesinhesabına 
ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Posta, Telgraf 
ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1948 yılı 
Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/377, 1/70) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen yok. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 

. edilmiştir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğünün 1948 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğünün 1948 Bütçe yılı gi
deri ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (63 060 500)' lira (53) kuruştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Birinci madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlü
ğün 1948 Bütçe yılı geliri ilişik (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (42 096 568) lira 
(33) kuruştur. 

BAŞKAN — ikinci madde üzerinde söz is
tiyen var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... İkinci madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Gelire nazaran yapılan gider 
arasındaki farkı teşkil eden (20 963 932) lira 
(20) kuruş açık Bütçe Kanununun 3 ncü mad
desi gereğince çıkarılan (16 500 000) liralık 
bono ile ve kalan (4 463 932) lira (20) kuru
şu da kasa ve bankadaki nakit mevcudu ile kar
şılanmıştır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında bir takrir 
var. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin vuzuhu temin bakımından 

[1] 46 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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i aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 

ederim. 
j Sayıştay J&raüsyonu Başkanı Y. 

Çorum Milletvekili 
% Şevki Gürses 

Madde 3. — Gelire nazaran yapılan gider 
iarasındaki farkı teşkil eden (20 963 932) lira 
(20) kuruş açığm (16 500 000) lirası Bütçe 
Kanununun 3 ncü maddesi gereğince çıkarılan 
bono ile ve geri kalan (4 463 932) lira (20) 
kuruşu da kasa ve bankadaki nakit mevcudiyle 
karşılanmıştır. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanının takririni 
oyunuza arzediyorum. Üçüncü maddeyi bu su
retle. kabul edenler... Etmiyenler... Üçüncü mad
de takrirde yazıldığı veçhile kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun gereğince avans 

J olarak verilen ve (A) cetvelinin ayrı bir sütu
nunda gösterilen (2 022 761) lira (82) kuruş 
ödenekten mevkuf tutulmuştur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur.. Dördüncü 
maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Dördüncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — ödenekten 1948 Bütçe yılı 
içinde sarfolunmıyan ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (3 835 096) lira 
(43) 'kuruş yok edilmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Beşinci 
maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.;. Beşinci madde aynen kabul edil
miştir, 

1 / 
MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Altıncı 

(maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Altıncı madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Ulaştırma bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Yedinci 
maddeyi oyunuza arzediyorum. l£abul edenler... 
Etmiyenler... Yedinci madde aynen kabul edil
miştir. 
| Tasarının tümü: açık oya arzedilmiştir. 

— 315 — 



B : 19 19.12 
15. — İdareci Üyeler Kuruhmun, B&yük 

Millet Meclisi 1952 yılı Bütçesinde değişiklik* ya
pılmasına dair kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu 
raporu (2/440) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
var mı? (Yok sesleri) ' 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edtenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
miştir. 

1952 Bütçe Kanununa bağlı A/l işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1, — 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı A / l işaretli cetvelin Büyük Millet Mec
lisi kısmının 465 nci (Meclis Soruşturma Komis
yonu genel giderleri ile M'eclis ve Mill$ saray
larda yapılacak tesbit giderleri) bölümünün 10 
ncu (Meclis Soruşturma Genel Giderleri) mad
desinden 14 100 lira indirilerek bağlı cetvelde 
yazılı bölümlere aktarılmıştır. 

CETVEL 

B. Lira 
207 Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler. .. Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 8 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

601 Çeşitli yardımlar 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN— Maddeyi cetvelle beraber oyu

nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler...' Kabul edilmiştir. 

[I] • 48 sayılı basmmjazı tutanağın sonundadır. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Büyük Millet Mec
lisi yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyo
rum. 

16. — Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'-
nun, Deniz Tahmil ve Tahliye Cemiyeti Teavün 
Sandığının tasfiyesi hakkında kanun teklifi ve 
Ticaret ,Ulaştırma ve Adalet komisyonları rapor
ları (2/359) [1] 

(Adalet Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar; heyeti âliyeniz huzuruna ada
let ve hakkaniyet prensiplerinin icabı olarak bir 
mevzu getirdim. İstanbul'da Deniz Tahmil ve 
Tahliye İşçileri diye bir zümre vardır. Bunlar 
1932 senesinde kendi aralarında bir yardımlaş
ma sigorta sandığı kurmuşlar, ve bu sandıkta 
alın teri ile kazandıkları paraları biriktirmek 
suretiyle yaralanan, ölen veya sakatlanan ar
kadaşlarına yardımda bulunmuşlardır. Yardım 
gayesiyle kurdukları bu cemiyet 1937 senesine 
kadar devam etmiştir. 1937 senesinde bu cemi
yetin dağıtılması icabetmiştir. O zamanki zih
niyetle bu gibi zümrelerin, bilhassa büyük pa
ra toplıyabilen teşekküllerin mevcudiyeti isten
mediği için cemiyet dağıtılmış ve nevama mef
suh hale gelmiş. Fakat feshedildiği zaman Em
lâk Bankasında 60 küsur bin liraları mevcut 
imiş. Bu sandığın nizamnamesinde maalesef, 
bir tasfiye vukuunda paralarının nereye tahsis 
edileceğine ait bir hüküm bulunmadığı için iş 
mahkemeye intikal etmiş, hukuk mahkemesi işe 
vazıyed etmiş ve bunların emval ve nukuduhu 
bir kayyuma tevdi etmiş. 1945 yılında memle
kette demokrasi yeniden teessüs edince bu işçi
lerin mevcut olanları, (Çünkü bir kısmı ölmüş
tür.) ikinci bir yardım sandığı, bir cemiyet ku
ruyorlar. Cemiyeti kuranlar eski yardım sandığı 

[1] 50 Sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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âzalarının bir kısmı mühimmini teşkil ediyor. 
Biralar mahkemeye müracaatla diyorlar ki; «Bi
zim Emlâk Kredi Bankasında evvelki sandıktan 
kalma 60 küsur biri lira bir paramız vardır, şim
di ise yeni bir Cemiyet kurmuş bulunuyoruz, 
bu paraların bizim yeni Cemiyetimize verilmesi 
için bir karar verin.» 

Mahkeme tabiî olarak, Kanunu Medeninin 
50 nci maddesi muvacehesinde bu paranın an
cak aynı gayeyi takip eden bir âmme müessesi
ne verilmesi mülâhazasiyle bir türlü karar ve
remiyor. Bu âmme müessesi bugünkü halde 
işçi Sigortaları Kurumu olmak icabeder. Fakat 
arkadaşlar ne yazık ki; işçi Sigortaları Kurumu 
maalesef bu zümreyi henüz himayesine alma
mıştır. Çünkü Deniz tş Kanunu çıkmadığı için, 
bu zümre işçi Sigortalan Kurumu tarafından 
himaye edilmiyen, yani ölümlerinde ve hasta
lıklarında onlardan bir yardım görmiyen bir 
zümre halinde kalmıştır. O itibarla istanbul'
da bu vatandaşların acıklı durumuna şahit ol
dum, vaziyetlerini yakından takip ettim. Hat
tâ gittim, mahkemenin hâkimi ile görüştüm. Bu 
zavallıların alın teriyle biriktirdikleri parala
rının kendi ellerinden çıkıp, kendilerine hiç 
yardımı olmıyan bir âmme müessesesine veril
mesinin hakkaniyet ve vicdan hislerine uygun 
olmadığı üzerinde ittifak ettik. Nihayet yüksek 
Meclise bir tasfiye kanunu getirdim. Evvelce, 
1945 senesinde Gazeteciler Cemiyetini kurar
ken de aynı vaziyette bir tasfiye kanunu ile 
onlann paraları yeni cemiyete intikal ettiril
mişti. Elimizde bir de emsal vardır. Şu halde 
gazeteciler için kabul edilmiş olan böyle bir 
hükmün aynen bizim zavallı, bakımsız, sahip
siz diyeceğim vatandaşlarımız için de kabulünü 
istiyorum. 

Arkadaşlar, eğer Kuruçeşme'ye gittinizse gör-
müşsünüzdür, bu insanlar, bu zavallı vatandaş
larımız çok kötü şerait altında, mesken bile 
denmiyecek izbelerde yaşamaktadırlar. Bunlar 
kendi mesaileri ile, alın terleriyle kazanmış ol
dukları ve kendilerine yardım için ayırdıkla
rı bu paralan şimdi Kanunu Medeni muvace
hesinde kendisiyle ilgisi olmıyan bir âmme mü
essesine vermenin adalet ve hakkaniyetle kabi
li telif olmadığı mülâhazasiyle bu kanunu ge
tirdim. Şimdi rey sizindir. Komisyon, bilhassa 
Adalet Komisyonu, hukuki bakımdan bu kanunu 
reddetmiştir. Fakat bu kanun Ticaret Komisyo-

nuadan geçti, Ulaştırma Komisyonunda kabul 
ejcöldi, Adalet Komisyonunda redde mâruz kaldı. 
••• Adalet Komisyonunun- noktai nazarı şudur: 

(Kanunu Medeninin 50 nci maddesi muvacehe
sinde bu yeni kurulmuş olan cemiyet* - yanijrar-
dım cemiyeti - de-bir âmme müessesesi vgsftnı 
tjaşumadığından böyle bir tasfiye rkanuanna. lü
zum yoktur) demişti*. 

Arkadaşlar, gerçi Kanunu Medeni muvacehe-
sinde hukuki bakımdan bir âmme müessesesi mev-
zuutoahis ise de, aynı zümre, aynı vatandaşlar, 
aynı gaye ile kurulmuş ikinci cemiyet bu parayı 
tevarüs etmek, bu hakkı istihsap etmek duru
muna girmiştir. Çünkü mefsuh olan birinci ce* 
miyetin yerine aym gaye ve maksadı takip eden 
ikinci cemiyet meydana çıkmış ve teşekkülden 
maksat ve gaye kaybolmamıştır. Bu itibarla 
böyle ikinci bir teşekkül meydanda bulunurken 
ve bunun azaları evvelki paranın sahibi olan 
azalar buunduguna agöre Adalet Komisyonun»» 
vermiş olduğu rapor hakkaniyet kaidelerine ayla
nd ı r ve adalet hislerimizi rencide etmektedir. 
Onun için Yüksek Meclisin vicdanına müracaat 
ediyorum, bu rapor üzerinde yeniden tetkikat 
yapılmak üzere, Yüksek Meclisin temayüiüûü gös
termesini rica ediyorum/ 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMÎ 
ERGİN (Manisa) — Muhterem arkadaşlarım; 
Erzurum Milletvekili Emrullah N u t o , 1932 
senesinde kurulup 1937 senesinde infisah ©den 
Deniz Tahmil ve Tahliye Cemiyeti Teavün San-
dığınnn EmlâkT Kredi Bankasında mevcut 60 
bin lirasının bu kere yeniden kurulmuş olan 
İstanbul Liman îşletımesi Yükleme ve Boşalt
ına işçileri Yardım Sandığına, tasfiye- sure-
ijiyle, devredilmesi yolunda bir kamun teklifi 
yapmış bulunmaktadır. Sayın arkadaşım bu
rada Adalet Komisyonunun adalet ve hakka
niyet kaidelerine uygun hareket etmediğini 
söylemekte ise de hususi olarak bu teklifin ara
mızda yaptığımız mümkaşasında hukuk kai
deleri bakımından Adalet Komisyonunun hak
lı bir karar vermiş olduğunu "kabul etmekte
dir. Kaunnu Meıdeniınin 50 neii maddesinde; 
(Bir cemiyetin nizamnamesinde infisah ettiği 
zaman emvalMn nereye devredileceği kayıtlı 
«jleğilse, - yani infifeah anında teşekküL eden 
^ımumi heyette infisah kararı verilirken cemi
yet emvalinin hangi müesseseye devredileeeğd-
en ait hir karar alınmaranşsa - Kanunu Meçle» 
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ninin 50 nci maddesi gereğince aynı gayeye 
hadim âmme müesseselerine bu emval devredi
lir) kaydı açık ve sarih olarak bulunmaktadır. 
Bu sebeple hâdiseye vazıyed etmiş bulunan 
Beyoğlu Sulh Mahkemesi, Naim Yener ismin
deki avukatı kayyum 'tâyin etmiş ve kayyum 
da İstanbul Hukuk Mahkemesine, -tasfiyeye ait 
dâvayı açmış bulunmaktadır. Bir hâdise ki, 
kanuni safhaları takip ederek tasfiyesi için 
mahkemeye intikal etmiş bulunmaktadır, bu 
hâdiseyi burada önlemek maksadiyle hususi bir 
kanun çıkarmanın ne dereoeye kadar hukuk 
(kaideleri ile kabili (telif olacağı yüksek takdi
rinize ait bulunmaktadır. Teklif sahibi arka
daşım 60 küsur bin liranın yeniden kurulan 
bu cemiyetin mensuplarına faydalı olacağı mü-
lâhazasındadır. Esas itibariyle Tahmil ve Tah
liye Cemiyeti Teavün Sandığına dâhil azala
rın 1932 yılında - ki 1937 yılında bu cemiyet in
fisah etmiştir - aynen yeniden kurulan cemi
yetin içerisinde bulunduğu dahi münakaşaya 
değer bir mevzudur. Bu bakımdan hâdiseye' 
vazıyed etmiş olan tasfiye hâkimi eğer yeni 
kurulan müesseseyi aynı gayeye hadim bir âm
me müessesesi1 olarak kabul ederse elbette ki 
bu müesseseye devrine karar verecektir. Yok, 
bir başka müsseseye bunun devrine karar ve
rirse elbetteki kanunun hükmü yerine gelmiş 
bulunacaktır. Adalet Komisyonu olarak, mah
kemeye intikal «tmiş bir hâdisede hisle ve hu
kuk kaidelerinden ayrılmak suretiyle hâkimin 
vereceği kararın bir kanun teklifi ile değişti
rilmesinin muvafık olmıyacağı kaanatindeyiz. 
Bütün bunların üzerinde takdir Yüksek Heye
tinizindir. 

BAŞKAN — Bedri Nedim Göknil. 
TİCARET1 KOMİSYONU ADINA BEDRİ 

NEDİM CÖKNİL (İstanbul) — Efendim, ben
deniz meselenin esasına taallûk edecek mâru
zâtta bulunacak değilim. Adalet Komisyonu
nun değerli sözcüsü mevzuun hukuki mahiye
tini etraflıca izah ettiler. Yalnız teklif sahibi 
'arkadaşımız beyanları sırasında, bu teklifin Ti
caret Komisyonundan geçmiş olduğunu ve yal
nız Adalet Komisyonunda redde mâruz kaldığı
nı ifade ettiler. Dolayısiyle Ticaret Komisyo
nunun bu teklifi kabul ettiği zehabı hâsıl ola
cak şekilde konuştular. Bendeniz bu komisyon 
namına arz ve tavzihi lüzumlu görüyorum ki ; 
Ticaret Komisyonu bu teklifi tetkik etmiş ve 

. 1952 O : 1 
raporunda da sarahatle beyan ettiği gibi bu hu
susta mütalâa beyan etmeyi kendi ihtisası ha
ricinde görerek tamamiyle pasif kalmıştır. Bi
naenaleyh komisyonda teklif lehinde bir fikir 
tezahür etmiş değildir. Bu noktanın tavzihi için 
yüksek huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 
• BAŞKAN — Rapor hakkında başka söz is-

tiyen yoktur. Adalet Komisyonunun, teklifin 
reddini mutazammın raporu oylarınıza arzedi-
yorum. Raporu kabul edenler ... Etmiyenler ..-, 
Rapor kabul edilmiş, teklif reddedilmiştir. 

17. — Giresun Milletvekili Arif Hikmet Pa-
mukoğlu ile Samsun milletvekilleri Muhittin 

özkefeli ve Hadi Üzer'in Dilekçe Komisyonunun 
28 . I . 1952 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
1406 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine 
dair önergeleri ve Bilekçe Komisyonu raporu 
(4/238, 219) [1] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Refik Şevket İnce buyurun. 
REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Bu hâ

dise münasebetiyle Muhterem Heyetinizden alı
nacak bir prensip kararına ihtiyaç olduğu ka
naatini arzetmek isterim. Tüzük mucibince 
bir meseleye taallûk eden raporların Meclis He
yeti Umumiyesinde görüşülebilmesi için, tevzi
inden itibaren 48 saatin geçmesi lâzımdır. Hal
buki 17 tarihinde, evvelki gün dağıtılmış olan 
bu itirazı mucip olan kararla ilgili raporun bu
gün üzerinden 48 saat geçmemiş olduğuna göre 
müzakeresinde isabet olmadığı kanaatindeyim. 
Malûmu âliniz her hukuki hâdisenin mebdei; 
tabı, tevzi, tebliğ için konan tarihi takip eden 
günden başlar. Meselâ bu meselede bu rapor 
ayın 17 nci günü saat 15 te tevzi edilmiş ise he
nüz saat 5 e gelmediğine göre 48 saatin ikmal 
edilmemiş olduğu gibi bir itiraza her zaman im
kân vardır. 

HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Saat 9 da 
tevzi edildi ise.... 

REFİK ŞEVKET İNCE (Devamla) — Saat 
9 da tevzi edilmesi ihtimali olsa dahi saat 9 da 
mı, 5 te mi diye ihtilâfatı önlemek için, hukuk 
esaslarına, prensiplerine hürmetkar olarak müd
detler, talb, tevzi ve tebliğ gününü takip eden 

[1] 52 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 
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günden başlar. Binaenaleyh, Makamı Riyaset
ten rica ediyorum, bu usulü muhafaza kaydiyle 
bunun pazartesi gününe talikini Muhterem He
yetinize arzetmiş olsunlar. 

BAŞKAN — Efendim, tabedildikten sonra 
17 . X I I . 1952 günü dağıtılmıştır. Dağıtılma sa
ati halen Divanda yaptığımız tetkikata göre tes-
bit edilmiş değilse de Meclis mesai saatinin asıl 
olmasına göre sabahleyin saat 9 da dağıtılmış 
olmasını farzetmek icabeder. Bu itibarla aradan 
48 saat geçmiştir. Müzakereye devam ediyoruz. 
Müzakeresinin tehiri teklif mahiyetinde değil
dir, yazılı bir önerge de yoktur. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Yazı
yorum. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde .başka söz isti-
yen var mı? 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Rapor 
üzerinde izahat versinler. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen yok
tur. İ406 sayılı kararın kaldırılması mahiyetin
deki Dilekçe Komisyonu raporunu oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Yazı 
yazıyorum dedim, dinlemediniz, Mazbata mu
harriri veya Komisyon Başkanından izahat is
tedim, vermediler. 

BAŞKAN — Efendim; oya koymadan evvel, 
rapor üzerinde söz istiyen var mı diye Heyeti 
Aliyeye tebligatta bulundum. Komisyon Başka
nı veya sözcüsü söz istemediler. Mecliste istim
rar esas olduğuna göre, bir, duraklama da yapı-
lamıyacağmdan, nihayet takririniz de hazırlan
mamış bulunduğundan, önergenizi beklemek 
mecburiyetinde değiliz. Bu itibarla 1406 sayılı 
kararın kaldırılması hakkındaki Dilekçe Komis
yonu kararını oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. (Anlaşılmadı, komisyon izahat versin ses
leri) 

Müsaade buyurun efendim; Komisyon Baş
kanı, izahat vermek istiyor musunuz?. İzahat 
verecekseniz kürsüye buyurun. («Biz istiyoruz, 
izahat versinler» sesleri) 

DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANI AB-
DULLEH AYTEMİZ (Maraş) — Aziz arkadaş
lar. Komisyonumuzun kararma karşı, aleyhinde 
bir konuşma varsa cevaplandırayım. («İzahat 
istiyoruz» sesleri) 

Kararımız okundu; eğer aleyhinde bir söz i 

1 söyienecekse mukabil cevabımızı vereyim. Bu 
hale nazaran komisyon kararı doğrudur, tasvibi 
lâzımdır. Şayet beni izahat vermeye davet edi
yorsanız, meseleyi izah edeyim. Kararımız bu
dur. (Lüzum yok, sesleri) («İzah edin» sesleri) 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
ABDULLAH AYTEMİZ (Devamla) — Efen

dim ; Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu madde
sinin B bendine tevfikan Vekâletçe emekliye 
sevkedilen Saffet Kâhyaoğlu, Dilekçe Komisyo
nuna müracaatla, bu muamelenin iptalini iste
miştir. Komisyonumuz, Şûrayı Devletten geçen 
yani daha evvel emeklilik muamelesinin iptali 
hakkında Şûrayı Devlete müracaat ettiğinden 
buraca emeklilik işlemi bozulmuştur. Şûrayı 
Devletin bu kararı muvacehesinde, aradan da 
8 ay geçmişken, tekrar emekliye sevkedilmiş 
olmasının makul bir sebebe istinat etmiyeceği 
mülâhazasiyle emeklilik muamelesini kaldırdık. 
İtiraz edilmesi üzerine tekrar ele aldık. Aradan 
kısa bir müddet geçtiği için sicilinin tetkikma 
ve mümessilin * dinlenmesine lüzum görmemiş
tik. Fakat itirazen incelendiği sırada emsali gi
bi bunun da sicilini celbettik ve mümessilin de 
dinlenmesine karar verdik. Bunun üzerine mü
messil geldi, sicile dayanarak bu adamın ken
disinden istifade edilemiyecek bir hale gelmiş 
olduğunu, vekâletin takdir hakkına dayanarak 
emekliye sevketmiş bulunduğunu söyledi. Bu
nun üzerine emeklilik muamelesini komisyonu
muz tasvip etti ve. dileğinin reddine karar verdi. 

Şimdi arkadaşlar; bu işe mümasil bir mese
le birkaç ay evvel Yüksek Meclisten geçti ve 
Dilekçe Komisyonunun emeklilik muamelesinin 
iptaline dair olan kararı kaldırıldı. Fakat bu 
bozma keyfiyeti komisyonca tereddüdü mucip 
oldu, acaba Dilekçe Komisyonunu vazifesiz gör
düğü için mi, yoksa Sayın Halil özyörük'ün ve
killiği zamanında emekliye sevkedilen bu di
lekçi hakkında şahsan vendiği uzunboylu izahat 
üzerine sırf şahsi olarak mı Dilekçe Komisyonu
nun kararını kaldırdı?. Hulâsa bu dilekçinin 
emekliye sevkı lâzımdır kanaatine vardığı için 
mi Dilekçe Komisyonunun kararını ref eyledi, 
yoksa bu kabîl müracaatları tetkika vazifeli ol
madığından naşi mi?. Bu hususta komisyonumuz 
tereddüde düştü. Mümasil bir iş geldi, bunun 
üzerinde ısrar mahiyetinde değil, kendi şüphe
mizi komisyonca halle meıdar olmak üzere bir 

ı kere daiha yüksek heyetiniz huzuruna getirmeye. 
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karar verdik. Geçmiş bir hâdise de bu hususta 
bir deneme yapmamızı zaruri kıldı. Bu da aynı 
kanuna benziyen bir kanunun, Hariciye Teşki
lâtına mutaallik 5252 sayılı ek kanunun geçici 
maddesidir ki, bu madde «Hariciye memurları 
hakkındaki emeklilik muamelesine, hususi he
yetçe karar verildikten ve bu karar bakanlıkça 
tasdik edildikten ve kesinleştikten sonra idari, 
adlî hiçbir makama müracaat ve dâva edile
mez» mealindedir. Böyle bir mesele 1951 senesi 
Kânunsanisinin içinde ismi Tacettin mi, yoksa 
Nurettin mi, zannediyorum Nurettin isminde 
hariciye memurlarından bir zatın emeklilik mua
melesine, Dilekçe Komisyonu, siciline bakarak 
karar verdi. Bu karar da yüksek heyetiniz ta
rafından tasvip ve tasdik edildi. Aradan üç ay 
geçtikten sonra aynı kanuna müsteniden bir ka
rar daha verilmişti. Yalnız bir isim farkından 
başka bir fark yoktu. Bu iş için de, yüksek he
yetiniz, Dilekçe Komisyonunun vazifesi haricin
dedir diyerek karar verdikten sonra komisyon 
kararı reffedildi. Nihayet üç ay zarfında, heye
ti umumiye, mukaddema komisyonu vazifeli 
gördüğü ve kararını tasdik ettiği halde, üç ay 
sonra vazifesiz addederek kararını bozdu. 

îşte bu hâdise de o günkü işin tamamen ben
zeridir. Çünkü o da emeklilik muamelesine şevk
tir, bu da emeklilik muamelesine şevktir. Mev
zu ve hâdise birdir. Bir tefsir kararma göre bu 
kabil muameleler hakkında Devlet Şûrasına mü
racaat edilemez, bu kapı tamamen kapanmış
tır. 

'Demin arzettiğim Hariciye (Memurları hak
kındaki Kanuna .gelince : O daha sarih. Son 
fıkrasında idari, adlî hiçbir makama müracaat 
edilemez, diyor. Şu halde idari, kaza'i yollar 
kapalı iken her iki hâdisede de böyle 3 ay için
de Yüksek Heyet müspet, menfi iki karar ver
miş oldu. Bu işte de Heyeti Umumiyeyi ; imti
hana mı tâbi tutuyoruz, bir denemeye mi? Ha
yır. Mademki milletvekilleri kanaatlerinde hür 
ve 'serbesttirler, bir neticeye varıldıktan son
ra diğer bir içtimada evvelce bultmmıyan fa
kat bilâhara bulunanların iltihakiyle, kanaatle
ri üzerinde, netice üzerinde müessir bir du
rum hâsıl oluyor. 

Binaenaleyh Emekli Sandığı Kanuunnun 39 
nou maddesinin B fıkrasına göre ittihaz buyu-
rulan karar ilmî ve hukuki balkımdan Dilekçe 
Komisyonunu tatmin etmedi, bundan' dolayı 
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bir tecrübe daha yapalım, acaba Yüksek Heyet 
Dilekçe Komisyonunun hareketini doğru gör
düğü için mi kararımızı kaldırdı, yoksa emek
liliğe sevkedilen zat hakkında yapılan mua
mele Halil özyörük'ün verdiği izahata göre mi 
bu karar kaldırıldı?.. Hakikaten bu cihet mu
cibi işitibah olduğu için yüksek huzurunuza gel
dik. 

Şimdi efendim, Emekli Sandığı Kanununun 
39 ncu maddesinin B bendine tevfikan tekaüt
lüğe sevkedilen her hangi bir memurun şikâ
yet hakkı olması lâzımdır, müdafaa hakkını 
kabul etmek zaruridir. Şu halde biz idari yol
ların kapalı olduğu işlerde de Büyük Millet 
Meclisi bu kabil şikâyetleri nazara almıyacak-
sa netice ne olur? 82 nci madde gereğince Bü
yük Millet Meclisine her kesin şikâyet hakkı 
var, ihbar hakkı var. Şu halde bunun mânası 
kalmaz. Sırasiyle müdafaa hakkının tanınma
ması emekliliğe sevk muamelesinin kesin ola
rak kabul edilmesi çok tehlikelidir. Mevzua
tımıza tamamen aykırıdır. 

BAŞKAN — Abdullah Bey, izahat hudut
ları içinde kalmanızı rica ediyorum. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Sıra
siyle arzedeyim : 

1. Tefsir kararında' Maliye ve Geçici ko
misyonlarının bir cümlesini, Bütçe Komisyo
nunun esbabı mucibe mazbatasının bir cümle
sini ele alarak işe giriyorum. Bu iki komisyon 
diyor ki; «kurullarınca lüzum görüldüğün
de...» Bundan da anlaşılıyor kî bu muameleye 
karşı ne vekâletin ve ne de tekaüde sevkedilen 
memurun, yani iki tarafın da itiraz hakkı ol
mamak lâzınıgelir. Yalnız Bütçe Komisyonu ra
porunda deniyor ki; «bu öyle bir idari tasar
ruftur ki ne cezai, ne de her hangi bir tasfiye 
mahiyetinde değildir.» Şu halde bu üç komis
yonun esbabı mucibesinden anlaşılıyor ve işa
ret de edilmektedir ki, vekâlet için, Hükümet 
için emekliliğe sevk bir haktır. Binaenaleyh 
Hükümet bu hakkını serbest kullanma salâhi
yetini haizdir. Vaziyet böyle olunca; bir kere 
hukuk devleti olduğumuzu iddia ediyoruz. 
Bu iddiaya karşı da bir muhalif yok. Hukuk 
devleti olduğumuzu daima tekrar ediyoruz, bu
nun ifade ettiği mâna hiç şüphesiz ki, bütün iş
lerimizi, ihtilâflarımızı, kanun hükümleri ve 
hukuk kaideleri ve hukuki mevzuatla hallet
mek lâzımdır. 
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BAŞKAN — (Abdullah Aytemiz'e hitaben) 

Dilekçe Komisyonu Başkanı olmanız sıfatiyle 
sadece meselenin1 izah «dilmesi sizden talep 
edilmişti. Bu itibarla sizin kürsüdeki konuş
malarınız ve izahatınız, esas hakkındaki izaha
tınızın hudut ve şümulünü taşıyor. Sadece bu 
mesele üzerinde izahat vermenizi rica ederim. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Maraş) — Kâfi 
görüyorsanız mesele kalmamıştır. (Kâfi, kâfi 
sesleri). 

BAŞKAN — Bir takrir gelmiştir, okuta
cağım. | J i 

Yüksek Başkanlığa 
Raporun dağıtılmasından henüz 48 saat 

geçmediğinden müzakerenin gelecek celseye ta
likini rica 'ederim. 

Manisa Milletvekili 
Refik Şevket ince 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde mi? 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — Evet. 
Muhterem arkadaşlar, bu hâdise, daha ev

vel Heyeti Celil'enizce tetkik buyurulmuş ve 
bir metnin sarih olduğu ve idareye bu hususta 
bir takdir salâhiyeti verildiği ve idarece yapı
lan bu nevi tasarrufların kazai murakabenin 
dışında bırakıldığı kabul buyurulmuş ve mü
masil hâdiselerde Heyeti Celilenizin verdiği 
karar tatbik edilmiştir. Hâdise aynı mahiyet
tedir. Bu itibarla zaten mazbataların... 

BAŞKAN — Kemal Bey, takrirle ilgili ola
rak konuşmuyorsunuz.. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — Bu 
itibarla 48 saat evvelden veya sonradan dağı
tılmasının esasa hiçbir tesiri yoktur. Binaen 
aleyh takririn reddini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Takrir okundu. Divan, takrir
deki mesele hakkında izahatta bulundu. Oyu
nuza arzedeceğim. 

48 saat geçmediği için bu kanarın müzake
resinin tehiri yolundaki takriri oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

BEDRİ NEDlM GÖKNİL (İstanbul) — Di
van ne kanaattedir? 

BAŞKAN — Söylemedim. Oy sırasında ko
nuşulmaz. 

Teklif kabul edilmiş ve işbu raporun görü
şülmesi gelecek Birleşime bırakılmıştır. 
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Mahmut Goloğlu'nun, kan gütme hakkında

ki. teklifinin bâzı maddeleri komisyondan benüz 
gedmediğinden görüşülm'esi gelecek birleşime 
bırakıldı. 

18. — Emir ve Seyis Erleri hakkındaki ka
nun tasarısı ile Çorum Milletvekili Ahmet Başı-
büyük ve Hüseyin Ortakcıoğlu'nun Emirber ve 
Seyis Erleri hakkındaki 203 sayılı Kanunun 1 nci 
ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 
1600 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu île 
Geçici Komisyon raporları (1/159, 2/293) 

BAŞKAN — Müzakereye devam ediyorum 
efendim. 

Geçen birleşimlerde söz almış arkadaşların 
adlarını okuyorum : 

Ahmet Başıbüyük, 
İsmail Berkok, 
Kâzım Arar, 
Hüseyin Ortakcıoğlu, 
Ali Fahri İşeri, 
Kemal Balta, 
Sabri Erduman, 
İzzet Akın, 
Saim önhon. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) Muhterem 

arkadaşlar, geçen oturumda söz almış olan mu
halefete mensup Muhit Tümerkan arkadaşımı
zın bu kürsüden ifade ettikleri bâzı hususlara ce
vap arzetmeden geçemiyeeeğim. 

Arkadaşım bu kürsüden vâki beyanlarında 
(Emir Erleri Kanunu vesilesiyle gerek komis
yonlarda, gerekse Meclis kürsüsünde namuslu 
subayların şeref ve haysiyetlerine dokunacak, 
onların maneviyatlarını bozacak birçok sözler 
sarfedildi. Bundan dolayı teessür ve teessüfle
rimi bildiririm.) dedi. 

Arkadaşlar, bâzı mesele ve dâvalarımız var
dır ki, bunlar hiçbir suretle demagojik lâflara 
müsait değildir. Millete mal olan şu dâvamı
zın, bilhassa muhalefete mensup bu arkadaş ta
rafından bir demagoji mevzuu yapılmaması, su
baylarımızın vekâletini üzerine almış gibi bir 
mütalâa yürütmemesi icabederdi. 

Arkadaşlar, dünkü görüşle bugünkü görüş 
tamamiyle değişmiş bulunmaktadır. Ordu mev
zuunda artık memleket konuşmaktadır. Köy kah
velerinden tutunuz, parti kongrelerine ve Bü-
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yük Millet Meclisine kadar bu mevzuda her şey 
söylenmektedir. Emir eri meselesini vesile ede
rek elbette bildiklerimizi, gördüklerimizi bütün 
çıplaklığı ile burada ve komisyonlarda ifade et
meye mecburduk. Bunları söylerken hiçbir vakit 
muhterem subaylarımızın, can pazarında can 
alıp can veren kahraman subaylarımızın izzetine
fislerine dokunacak en küçük bir kelime dahi 
sarf etmedik. Ve etmemizin dahi mümkün olma
dığını söylemeye dahi lüzum görmemekteyim. 
Arkadaşlar; müsaade ederseniz bu mevzuda mu
halif gazetelerde tahrik edici mahiyette olarak 
Muhit Tümerkan arkadaşımızın konuşmasına 
müsteniden neşriyat yapılmış ve Meclis zabıt
larının da şahit olduğu ileri sürülmüş olması 
itibariyle yine Meclis zabıtlarından birkaç sa
tır okumak suretiyle cevap vermeme müsaade
nizi rica -ediyorum. 

Emir eri mevzuunda bundan evvelki görüş
memde Meclis zabıtlarına geçenleri aynen za
bıtlardan okuyorum : 

(Umumiyetle ordu mevzuu üzerinde hassasi
yetle titrediğimiz nokta, Ordu Dahilî Hizmet 
Kanununun 12 nci maddesindeki bir prensip
tir. Bu madde diyor ki : «Askerliğin temeli di
siplindir.» Disiplin kanunlara, nizamlara riayet
tir. Nerede mevcut kanunlara, nizamlara aykı
rı hareket varsa bunların yok edilmesine ve böy
lece ordudaki ahlâk, maneviyat ve disiplinin 
korunmasına hizmetten başka bir dâva ve düşün
cemiz yoktur. Ve olamaz da. Hepinizce malûm 
olduğu üzere milletvekilliği; Ali'nin Veli'nin işi
ni Bakan, vali, kaymakam nezdinde takip eden 
bir vasıtai rüşvet olmayıp Meclis kürsüsünde 
millet ve memleket menfaatlerine ait olan fi
kirlerin müdafiliğini yapmak değil midir?) 

Görüyorsunuz ki, bu mevzuda konuşan ben 
ve teklifimizi destekliyen, diğer arkadaşlarımı
zın hepsi orduya, subaylara fuzuli vekâlet 
sevdasında olan Muhit Tümerkan arkadaşımı
zın dahi ifade edemiyeceği güzel hislerle meş
bu bulunuyoruz ve her fırsatta bunları ifade et
miş bulunuyoruz. 

SITKI ATANÇ (Tokad) — Politika yapıyor. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Bu 

mevzu politikaya, demagojiye hiçbir suretle mü
sait değildir. Millî bir dâva karşısındayız, bunu 
enine boyuna görüşeceğiz ve halledeceğiz. 

Yine bu mevzu dolayısiyle "Meclis zaptından 
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bir iki satır daha okumama müsaadenizi rica 
edeceğim : « Bugün buradaki konuşmalarımız
dan yaptığımız tenkidlerden ve daha ağırları 
köy odalarından ve kahvelerden başlıyarak 
kaza, vilâyet kahvelerine kadar her yerde söy
leniyor, her kademe kongrelerde açık açık ten-
kidler yapılıyor. (Orduya selâm mesele tamam) 
parolasi tarihe karışmıştır. Millî Müdafaa me
selelerini .Meclis kürsüsünden ifade edenlere ap
testin var mı diye bağıranlar tarihe, karıştı, 
vatandaşlarımız millet ve. memleket mukadde
ratına el koymuş olan biz Miletvekierine pek 
çok vazifeler yüklemişlerdir. 

Bir milletvekili olarak bizim de düşüncemiz 
şudur : Millî Savunma meseleleri münakaşa edi
lirken Şanlı Ordumuzun maddi ve mânevi var
lığı, teknik kuvvet ve kudreti daima münakaşa 
mevzularımızm haricinde kalacaktır. Bunun 
yanında ordumuzun ruhunu ve kafasını teşkil 
eden kalbleri, yurt, Cumhuriyet, milliyet, meslek 
ve vazife sevgisi ile dolu olan kahraman subay
larımızın şeref ve haysiyetlerine dokunacak en 
küçük fiskeye dahi tahammül edemiyecek kadar 
hassas bir yurt çocuğu olduğumuz içindir ki, 
Millî savunmadaki kangren uzuvların kesilme
sini kendimize bir dert ve dâva mevzuu edinmiş 
blunuyoruz. Asker doğan asker olarak yaşıyan 
ve asker olarak ölen bir neslin torunlarıyız. 
Vatan, yurt, cumhuriyet, istiklâl, sancak, ordu 
gibi mânevi varlıkların ne olduğunu bilmeyeni
miz yoktur. Vatanperverlik ve ordu sevgisi 
Türk yurdunda hiçbir şahıs veya zümrenin in
hisarında değildir ». 

Arkadaşlar; yine esasa geçmeden evvel, ge
çen oturumda konuşan sayın Millî Savunma Ba
kanının görüşlerine kısaca temas etmek mecbu
riyetindeyim. 

Muhterem Vekil geçen oturumdaki konuş
malarında, « emirerlerini kaldırırsak subayla
rın çalışma şevki kırılır, ordu mensuplarına çok 
menfi tesir yapar, nazik durumdayız, bu zaman
da insan haklarından bahsetmek doğru değil
dir, emirerleri meselesi memleket emniyetiyle 
alâkalıdır tehlike vardır » buyurdular. 

Senelerce orduda çalışmış, kurmay albaylı
ğa kadar yükselmiş olan Muhterem Vekilin na
sıl olup da bu şekilde konuşmuş olduğuna hâlâ 
hayret etmekteyim. Can pazarında can alıp 
can veren kahraman subaylarımızın üç beş ku
ruşluk bir menfaat karşısında çalışma kudreti-
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nin azalacağını, mâneviyatnun sarsılacağını me
sul bi vekilin ağzından işitmek cidden bir baht
sızlık teşkil eder. Emireri mevzuunu memlefce-, 
tin emniyetiyle alâkalı .göstermeye ve nazik 
bir durumdan bahşederek • Meclis üzerinde 
mânevi bir baskı yapmaca kalkmıştır. Viodanen 
bunu katî olarak söylemiyorum ama, sözleri bu
nu ifade etmektedir, 

" DAİM SÜÂLP (Siird) — Öyle şey yok. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Geri 

aldı ise mesele yoktur. Türkiye'nin coğrafi du
nunu ve tarihî hepimizin malûmudur. Seneler
den beri mâruz bulunduğu hasisi hiç birimizin 

. meçhulü değildir. Ama hamdolsjtaı bugün her ba
kımdan kuvvetliyiz, azimliyiz, kararlıyız ve Bir
leşmiş Milletler, medeni dünya bizimle beraber-
ve aynı safta bulunmaktadırlar'. Binaenaleyh 
bugün ezelî ve ebedî düşmanlarımız yine aynı 
yerleri işgal etmekle beraber, biz de her za
mandan daha emin ve daha kuvvetli bulunmakta
yız. Başbakan ve diğer mesul Devlet adamla
rımızın bu mesele hakkında pek çok beyanları 
vardır. Memleketin emniyeti bahsinde de altın 
devrini yaşadığımız şu anda Sayın Bakandan 
küçük bir dâvayı kazanabilmek ümidiyle büyük 
ve nazik bir meseleyi, memleketim, emniyeti 
mevzuunu bu dâvada Sayın Bakanın koz ola
rak kullanmasına asla gönlüm razı değildir, bu
nu kısaca ifade etmek zaruretindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, bâzı arkadaşlarımla 
Bakan subayların maneviyatlarının bozulacağı
nı, çalışmalarındaki hızın azalacağını ileri sür
mektedirler ve böylece bu müessesenin dün ol
duğu gibi bugün de devam etmesi lüzumu üze
rinde ısrar etmektedirler. Ben bu mütalâalara 
subaylardan aldığım pek çok mektuptan bir
kaçını okumak suretiyle cevap, vermekte fayda 
görüyorum. Mektupları okuyunca muarız ar
kadaşlarımın da fikirlerime iltihak edecekleri
ni tahmin ediyorum. ( « Okumaya lüzum yok 
sesleri », şiddetli gürültüler.) 

FERİT KILIÇLAR (Muş) — Mektubu oku
maya lüzum yok. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlar... (Gürültüler imzasını okumayınız 
sesleri) elbette adresini ökumıyacağım. Mektup
ta ilmî, esaslı noktalara temas ediliyor. Sizleri 
ikna ve uydurulmuş bir mektup olmadığını ifa
de etmek için adreslerinin re imzaların oldu
ğunu arzediyorum, ieabederfee «asesini silerek 
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Sayın Bakana takdim edebilirim. (Gürültüler, 

;imzasını okuma sesleri) İmzasını ökumıyacağım, 
! mektup bir tane değil, arzu edilirse şu anda pek 
(çoğunu okuyabilirim. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) — 
Aleyhtekini oku. . 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Aleyh-
ıte almadım, aldınız ise zati âliniz çıkar burada 
okursunuz-

Mektubu okuyorum: . 

Muhterem Milletvekili i 
Ahmet Başıbüyük 

Hizmet erlerinin kaldırılması hakkındaki ça
lışmalarınızı gazetelerden okudum. Müsaadeniz
le ben de bu husustaki halisane temennilemizi ve 
âcizane düşüncelerimi arzederim. 

Ordudan hizmet erlerinin kaldırılması şu ba
kımdan faydalıdır. 

I - Ordunun adedçe kuvvetlenmesi bakımın
dan, 

II - Ordu harb bilgisinin artması bakımından, 
III - Ahlâk ve moral bakımından, 
IV • içtimai bakımdan, 
V - İktisadi bakımdan, 
I - Hizmet erleri kaldırılacak olursa, muha

rip asker adedi, tahmin edildiğinden daha fazla 
artacaktır. Çünki: Evlerde ve müesseselerde ka
nunsuz olarak çalıştırılan erler resmen hesapla
nacak hizmet erlerinin birkaç misline varmakta
dır. Meselâ: Hususi ahçılar, koyun çobanlan, hiz
met eri namı altında askerliğini evinde geçiren
ler haklan olmadığı halde askerî memurların ve 
bâzı gediklilerin kullandıklan hizmet erleri... ilâ.. 

RİFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Yazan 
yedek subay mi? 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Hayır, 
; hattâ rütbece oldukça büyük bir subay. (Oku-
tyun okuyun sesleri). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, de
vam ediniz efendim. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — 2. Or
dunun harb bilgisi kuvvetlenecektir. Çünki : 
Bugün ordumuzda mevcut çeşitli silâhlarn öğre-

; nilmesi ancak askerlik müddetince ve kıta dâhi
linde daimî bir çaolışma ile sağlanabilir. Halbuki 
kısa bir eğitim devresinden sonra hizmet erleri 
bölükten ayrılıyorlar öğrendiklerini unutuyorlar 

İ intibak etmiye başladığı disiplin ruhundan sıy-
j rılıyorlar. Bunlann hemen hepsi bir daha kıta 
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yüzü görmeden subay evlerinde veya izinde iken 
terhis ediliyorlar. Tatbikat ve manevralarda gö
revlendirdiğim birçok erler bana şu eevabı yer
mişlerdir: Ben hizmet eri idim, bu silâhı kullan
masını bilmiyorum. Harbde telâfisi mümkün ol-
mıyan bu feci durumları şimdiden önlemeliyiz. 

i3. Hizmet erlerinin kaldırılması ahlâk ve 
moral bakımından faidelidir. Çünkü: Ben gör
düm ve biliyorum ki, erlerin ekserisi süfli hiz
metler görmesi yüzünden izzetinefsini, askerli
ğini ve erkeklik ruhunu kaybetmektedir. Yine 
ben şu kanaatteyim ki: Karıların hamam bohça
larım » (Gürültüler). 

BAŞKAN — Ahmet Bey, devam edin.. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — «... ta

şıyan asker harb edemez. Dekolte yatan kadın
ların ayak ucunda salıncak sallıyan asker dö-
vüşemez. 

Asker = Cengâver olmalıdır. 
Asker == Hizmetkâr olmamalıdır. 
4. İçtimai bakımdan faidelidir. Çünkü: 
Halen ev işlerini hizmet erlerine bırakmış 

olan hanımlarımız çalışmasını öğrenirler, bu ça
lışmaları da kendilerine bir saadet devri açar. 
Zira çalışan kadın dedikodu yapmaz, çalışan 
kadın fenalık düşünmez, çalışan kadın kumar 
oynamaz, çalışan kadın içki içmez, çalışan ka
dın süs ve israfa kapılmaz, çalışan kadın evini 
sever, kocasını sever, çocuklarını sever, hülâ
sa çalışan kadm mesut olur. Ayrıca ara sıra ça
lıştıracağımız fakir bîr kadının karnını doyur
mak, çarşıdan alaeağnmız fazla eşyayı bir ha
mala taşıtmak suretiyle içtimai bir vazife yap
mış oluruz. 

5. İktisadi bakımdan faydalıdır. Çünkü: 
Seyis ve hizmet erlerinin ekserisi hem kazan
dan yemek yiyorlar, hem de lûtüfkâr (!) su
bayları sayesinde tayın bedeli alıyorlar. Hazi
neden ödenen bu paraların yükünü küçümse-
miyeeek kadar fazladır. 

Netice : 
Umumi olarak ordunun perakende erleri 

menedilirse daha büyük muharip kıtalar yetiş
tirmek mümkün olur. Aksi takdirde birçokla
rını topladığımız gibi dağıtmış oluruz. Eski
den beri hizmet erlerinin kaldırılmasına şahsan 
taraftar bulunuyordum. Şimdi ise bunun mev-
zııubahis olduğu günlerde fikirlerimi bir müna
zara şeklinde açıklamak istedim, Yukardaki 
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] maddelerin her biri için sayfalar dolusu yazı

lar yazabilirdim. Fakat sizi fazla rahatsız et
mek istemedim. 

Sayın Bakan isterlerse mektubu adresini 
I alarak kendilerine veririni. (Gürültüler, verıııi-

yeceksin sesleri). 
Esasen bu subayın hukuk ve şahsiyeti Bü

yük Meclisin garantisi altına girmiştir. Sayın 
I Bakanın bunun hakkında fena bir şey düşüne-
-I ceğini zannetmiyorum. 
I Şimdi meselenin esasına geçiyorum. 
I • Arkadaşlar, birçok defalar Mîllî Savunma 
I Komisyonundan Yüksek Kamutaya gelip giden 
I ve en sonunda yine Yüksek Heyetinizin kara-
I riyle Geçici Komisyona tevdi edilmiş olan bu 
I tasarı maatteessüf Geçici Komisyonda dahi siz-
I lerin hissiyatına tercüman olacak şekilde eık-
I mamıştır. 
I Geçici Komisyon tarafından hazırlanan me-
I tin, prensip olarak, şu esaisı kabul ediyor; (Kıta 
I komutanı olan ve fiilen kıtada çalışan her su-
I bay emir eri alır.) Birinci prensip budur. 
I İkinci prensip: Vazifelerinin mahiyeti kıta-
I da kilerin aynı olduğu Genelkurmayca kabul 
I edilenler de yi, emir eri alır. 
I Bundan evvelki Millî Savunma Komisyonu-
I nun hazırladığı metin görüşülürken bu nokta-
I 1ar üzerinde durmuş ve prensibin sakat taraf-
I lanın, belirtmiştim. Bu mütalâalar yerinde gö-
I rüldüğü içindir ki Millî Savunma Komisyoııu-
I nun hazırladığı metin kifayetsiz addedilerek 
I daha yeni ve esaslı tedbirlerin tesbiti için Kar-
I ma Komisyon teşekkül edilmişti. 
I Maalesef Geçici Komisyonun hazırladığı esas-
I 1ar Millî Savunma Komisyonunun hazırladığı 
I esaslardan daha geridir. Çünki Millî Savunma 

Komisyonu kıta. komutanları haricinde' emir eri 
I alacak kimselerin tâyinini Genelkurmay, ve Mil-
I lî Savunma Bakanlıklarına terketmiş iken Kar

ma Komisyon bu defa Millî Savunma Bakanlı
ğına tanınan salâhiyetleri ortadan kaldırarak 
salâhiyeti münhasıran Genelkurmay Başkanına 
vermiştir. , 

Bunun mânası şudur arkadaşlar; emir eri 
kıta komutanına verilecek, bunun yanında da 

1 Genelkurmay Başkanının kıta komutanı kabul 
I edeceği kimselere de ayrıca emir eri verilecek. 

Yani. hatır, gönül, keyif, arzu ve temayüllere 
göre yine emir eri verilecek. Geneİukrmay Baş-

j kanına kanunen mutlak salâhiyet bahsedildiği 
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ıcjn de bittabi Büyük Millet Meclisi millî mu
rakabe gibi en hassas vazifesini yapamıyacak 
bir vaziyete düşürülmüş bulanacak. 

4ŞI$: ŞÜNpÜZ (Kütahya) — Emrü ku-
ma^dayı teydi ettiğimiz bir zata da mı, emir eri 
vermiyşcle$js? 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Paşam 
müsa-ade buyurursanız, kürsüden konuşursunuz. 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyiniz rica 
«derim. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Arka
daşlar, Geçici Komisyona bendeniz de devam 
ettim. Kanunda hiçbir suretle gedik bırakma
mak şartiyle bâzı fedakârlığa yanaşabileceğimi
zi sarih olarak söyledim. 

RİFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Fedakâr
lık ne denijek? 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyin.. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Tekli

fimizde müessesenin tamamen kaldırılmasını is
tiyoruz. Ancak bütün suiistimal kaplılarını ka-
pıyaıı, ihtiyacı bulunmıyan subaylara, yani Ge
nelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlı
ğı, Ordu, Kolordu, Tümen, yurt içi komutanlık 
lariyle, askerî fabrikalar, hastaneler, okullar, 
şubeler ve daha buna benzer yerlerde vazife gö
renlere emii' eri hakkı tanımıyan bir.metin kar
şısında belki bugün için bir şey söyliyemeyiz 
dedik. Maalesef Geçici Komisyon sarih ve müs
pet yolu terkederek mühim ve suiistimale çok 
müsait ve hele ceza müeyyideleri bakımından 
tamamen noksan bir metin ile ortaya çıktı. Ni
tekim esbabı mueibekrinde yukarda saydığımız 
yerlerde müstemirren vazife görenlere emir eri 
verilmez diyor. Biz bu «müstemirren» kelime
si #z$rin4e durduk, «müstemirren» kelimesinin 
ş&^stlmale .çok müsait, elâstiki enine boyuna 
jt*ı>jşletilmeye müsait olduğundan kaldmlması-
nı söyledik. Nitekim bir kolordu komutanı; bir 
tümen komutanı «filân kıtayı teftişe gittim, 
müstemirren büro hizmeti görmemekteyim, bi
naenaleyh kanom bana şâmil olamaz» der. Bu
nu, kaldıralım dedik. Komisyondaki arkadaş
larımız bu mevzu üzerinde hassasiyetle durdu, 
müstemmiren kelimesini kasdı mahsusla kanu
na, koyduk «jteçliler. Yani (Millî Savunma Genel
kurmay Başkanlığı, ordu, kolordu, tümen komu
tanlarının vazifeleri tamamen büro hizmetinden 
ibaret değildir. Bunlardan biri veya birkaçı bir 

.1952 Ö : İ 
teftişe, tatbikata giderse müstemirren büro hiz
meti görmek vasfından uzaklaşmış ve binaen
aleyh emir eri almaya hak kazanmış oluyor) di* 
yorlar. Bunun için esbabı mucibe bizi tatmin et
memektedir.. Binaenaleyh bu nokta üzerinde 
Yüksek Meclisin hassasiyet göstereceğine emi
nim. Biz esasen teklifimizde bu mevzuun Ana
yasaya aykırı olduğunu ve tamamen kaldırıl
masını istemiş bulunuyoruz. Yüksek Meclis bu
nu nasıl kabul edecektir, bilenleyiz. Bu an.cak 
Yüksek Meclisin bileceği bir iştir. Yalnız komis
yonun hazırladığı esas kabul edildiği takdirde 
bilhassa arzettiğim suiistimal kapılannı Yüksek 
Meclisin kapıyaca-ğına emin bulunuyoruz. 

Arkadaşlar, huzurunuzu fazla işgal etmiye-
ceğim, bir iki noktaya daha temas edip geçece-

.ğim. Emir erleri mevzuunda, eğer suiistimal 
mevcut olmasaydı, normal şekilde istimal edil
seydi emin olunuz ki; bunu Büyük Meclise in
tikal ettirmezdik. Fakat vicdanlarımızı hırpalı-
yan, sızlatan suiistimaller karşısında sükût ede
mezdik, teklifimizle dâvayı Yüksek Meclis hu-
zıınına getirmiş bulunuyoruz. Yüksek Meclisin 
gösterdiği hassasiyet de, bu meseleyi ele almak
la mühim bir vatani ve vicdani vazifeyi ifa et
tiğimizin bir delilidir. 

Ne yazık ki, dâvayı üçüncü olarak ele alan 
Karma Komisyon sııii'stmali önlemek mevzuun
da, prensip karan alırken kapıları ardına kadar 
açtk bırakmıştır. Birtaraftan sivillere ceza 
vermek esasını kabul etmiş gîbi görünerek, si
vil kimseler tarafından suç ika edildiği takdir
de muhakemeleri umumi mahkemelerde yapılır 
derken; diğer taraftan metni, tetkik ederseniz 
sivil kimselerden hareketleri suç olarak tavsif 
edilen kimselere rastlamazsınız. 

Arkadaşlar; bugün emir erlerinin bilhassa 
(fümle kapısından içeri girerek süfli işler gör
düklerini dile getirmeye lüzum yokltur. Bunla
rın önlenmesi için hassasiyetle üzerinde dur
maktayız. Maalesef komisyonun önümüze ge
tirdiği metin ile evlerde yapılmakta olan suiis
timali önlemek imkânı yoktuur. 

Komisyonun hazırladığı esasa göre askerleri 
şeref ve haysiyetlerine dokunacak surette ça
lıştıranın hepsine ceza. müeyyidesi konmamıştır. 
Subayın efradı ailesi eri yine eskisi gibi kullan
ma dahi ceza verilemiyecelstir. Ceza müeyyidesi 
,\falnız subaya tatbik edilecektir. Subay hepimi
zin bildiği gibi 8,5 ta vazifesine gider, beşte ge-
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lir. Emir eri ile karşı karşıya kalan sivil şa
hıslardır. Biz, de subay ailelerinin mahkemele
re dökülmesinin iyi bir şey olmadığını kabul edi
yoruz. Ancak, suiistimali başka türlü önlemek 
imkânı olmadığı"* «aman elbette bütün vatandaş
ların gittiği umumi mahkemelere niçin sivil şa
hısları subaylara mensuptur diye göndermdye-
litm? Gözümüzün önünde emir erlerinin süfli iş
lerde kulılanıLmalarma yol açalım ve netice iti
bariyle kanun vâzıı olarak bunları başıboş bı
rakalım? Bu olmaz arkadaşlar. Eğer metin bu 
şekilde kabul edilirse sivil hizmet gören kimselere 
ceza tahmil edilemez. Şimdiden arzetmek müm
kündür ki, kanun ölü olarak doğacaktır ve hiç 
bir işe yaramıyacaktır Beanin âcizane görüşüm 
budur. 

Bir noktaya daha temas edeceğim : Emir-
eri müessesesi kalacaksa emir erlerinin hukuku
nu ve şerefini korumak için bütün ihtimalleri 
kanun metnine koymak mecburiyetindeyiz. 
Bugün düşünülmemiş pek çok şeyler vardır ki, 
17 önerge halinde bunları teslbit ettim. Eğer 
hu metin esas olarak 'kabul ve müzakere edile
cekse sırası geldiği zaman takrirlerimi kullana
cağım. Bunun bir tanesini yüksek huzurunuzda 
arz edersem komisyonun bu mevzuları nasıl su
dan incelediğini, mühim cihetleri düşünmeden 
yüksek huzurunuza nasıl eskisi gibi noksan me
tin getirdiğini görürsünüz. 

Emir erlerinin yemek meselesi nasıl olacak
tır? Haddi zatında basit gibi görünen şu mev
zuu canlandırayım. Oturduğum evin civarında 
birçok subaylar vardır, bunlardan bâzıları emir 
erlerine birer evlât imişler gibi bakmakta ve ye
meklerini de ' vermektedirler. Ancak bunun ya
nında bir lokma ekmek dahi vermiyenler ekse
riyeti teşkil etmektedir. Millî Savunma Komis
yonunun evvelki erbabı mucibe lâyihasında dahi 
görmüşsünüzdür ki: «Emir eri kaldırılır ve yeri
ne para ikame edilirse bundan hiçbir faide elde 
edilemez. Zira evvelâ memlekette hizmete,i buhra
nı mevcut olduğundan hizmetçi bulunamaz, sa
niyen de hizmetçilerin karınlarını doyurmak 
zarureti mevcut olduğundan subayın bütçesin
de ayrıca bir müzayaka hâsıl olur» fıkrası ile 
komisyondaki salahiyetli general arkadaşları
mız dahi emir erlerinin aç kaldıklarım ikrar ve 
itiraf etmektedirler. 

Emir erlerine yemek verilmeyince hâsıl ola
cak vaziyeti müsaadenizle izah edeyim. Meselâ, 
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Samsun'lu arkadaşlarım iyi bilirler, Samsunla 
kışla arasındaki mesafe 6 kilometredir. Subayın 
ailesi Samsun'da oturmaktadır. Emir erleri
nin yiyecekleri hakkında iki türlü muamele ya
pılmaktadır. Emir eri ya kazana dâhil olur, kış
lada yemek yer; yahut çiye çıkar ve ayda 31 li
ra para alır. 

Bir emir eri kazana dâhil olursa; evden ne 
zaman izia verileceği de malûm değil. Kışta, 
yağmurda yaşta 5 - 6 kilometre mesafeyi katede-
cek bulabilirso kışlada*'soğumuş yemeğini yiyip 
tekrar eve gelecektir. Bu, işkence ve eziyetten 
başka nedir arkadaşlar! 

Emir erlerinin bir kısmı bu işkence yollarını 
yürümeye gözleri kesmediği için yemeklerinden 
vazgeçmekte kışlalarına gitmemektedirler. Bunlar 
kuru ekmekle ömürlerini tüketmektedirler. Ay
da 31 lira alan emir erlerine günde bir lira 
isabet etmektedir Bir lira ile sabah kahvaltısı 
yapacak, öğle ve akşam yemeği yiyecektir. Hepi
nizin malûmudur üçüncü sınıf lokantada, bir 
kab et yemeği bir liradan aşağı değildir. Bu za
vallılar karınlarım nasıl doyuracaklar? Evve
lâ onların yiyeceklerini, içeceklerim kanunla 
yoluna koymak lâzımdır. Görüyorsunuz vazi
yet çok fecidir. Biz iftira etmiyoruz realiteden 
bahsediyoruz. Müşahede ettiğimiz çok feci man
zaralar vardır. Ben ve birçok arkadaşlarımız 
bu gibi emir erlerine acıdığımız için ara sıra 
yardım ettiğimiz zamanlar olmuştur. Binaena
leyh teferruat kabilinden sayılsa dahi haysi
yet ve sıhhate taallûk eden, aslında ordunun di
siplin ve her şeyi ile de alâkadar olan bu mev
zular Karma Komisyonda hiçbir suretle naza
rı itibara alınmamış bulunmaktadır. 

Emir erlerini yakından alâkadar eden mese
lelerden birisi de hafta, bayram tatilleridir. Emir 
erleri hiçbir suretle tatilden istifade edemez
ler. Cumartesi öğleden sonra Pazartesi saba
hına kadar ordu resmen tatildir. Bundan başka 
dinî ve millî bayramlarda da tatil günleri var
dır. Fakat emir erleri bu günlerde daima ve dai
ma hizmettedir. Subay evlerinden hiçbir zaman 
ayrılamazlar. Kanun vâzıı olarak bizim bunları 
da düşünmemiz lâzımdır. 

SİNAN TEKELÎOÖI/U (Seyhan) — Ordu
yu teşhir ediyorsun. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Söz alma
dan konuşmayın. 

- 3 2 9 -
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AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) •— İki 

ile sözüme son veriyorum. 
Sinan Tekelioğlu Paşa bu mevzuda hassa

siyet gösteriyorlar. Hassasiyetlerinin ne kadar 
doğru, ne kadar işten geldiğini ben şimdi ifade 
edeceğini: 

Millî Savunma Komisyonunda bu mevzular 
konuşulurken; bütün Millî Savunma Komisyonu 
Üyesi paşaları işhat ederek arzederim ki; kendisi 
subay ailelerinin şeref ve haysiyetlerini kıracak 
şekilde o kadar açık ve çıplak konuştu ki; nihayet 
ben yumruğumu masaya vurarak kendisini sus
turdum. tşte iç yüzü!... Biz bunu vatan hizmeti 
olarak yapıyoruz. 

SÎNAN TBKBLÎOÖLU (Seyhan) — Sata-
silmiştir, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz Millî Savunma Bakanı Sey-
fi Kurtbek'indir. 

Siz yerinize oturunuz Sinan Tekelioğlu.. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI SEYFÎ KURT-

BEK (Ankara) — Sayın arkadaşlar* Başıbüyük 
arkadaşımız, geçen celsedeki beyanatımı tama-
nıiylo yanlış anlamışlar ve bu yanlış anlayışında 
mübalâğalı bir şekilde bugün burada heyeti ali-
yeye arzetmişlerdir. Hattâ, Meclis üzerinde bas
kı yapılıyor gibi garip bir ifadede dahi bulun
muşlardır. Binaenaleyh, ifadelerimi yanlış anla
mış olduklarını araederim. 

Arkadaşlar, emir eri müessesesi bir emniyet, 
bir müdafaa işi değildir; bu, ordunun iç hizme
tine ait bir meseledir. Bugünkü şekilde idamesi
nin caiz olmadığı hakkında bir kanaat vardr. 
Noktai nazarımız gayet sarihtir arkadaşlar. Bu 
müessesenin bugünkü şartlar altında idamesi 
kabil değildir. Bizden evvel bu müessese hakkın
da kararlar almış olan başka memleketlerde ya
pıldığı gibi bunun tedricen ve hizmetleri aksat
ın ıyacak şekilde tanzim edilmesi mümkündür. 
Binaenaleyh, biz bunun tedricen yapılmasının 
muvafık olacağı mütalâasındayız. Nitekim,, ko
misyon tasarısında bu tedriciyet kabul edilmek
tedir. Ama arkadaşımız tasarının bâzı noksan 
tarafları olduğunu ileri sürüyor. Tasarıdaki bâ
zı teferruat noktalarını ileri sürüyorlar ki, bun
lar hakkında maddeler mevzuubahis olduğunda 
konuşabiliriz. Bundan başka bu kanun yalnız 
esasları temin edecektir, teferruat ise nizamna
melerle teyit edilecektir. 

Yüksek heyetiniz takdir buyururlar ki, hiz-
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met erlerine ait teferruat kanun dâhiline hüküm 

j olarak girmez; bunlar nizamname ile temin edilir. 
Her ıie suretle olursa olslın, Yüksek Meclisin 

vereceği karar suiistimallere mahal kalmıyacak 
şekilde tatbik edilecektir. Bunu yüksek heyeti
nize arzederim. 

Arkadaşımız yine tekrar ifade buyurdular ki, 
suiistimaller olacaktır. Hayır arkadaşlar, kabul 
edeceğiniz, kanunun şekli ve bunun tatbikatına 
ait" nizamname hükümlerinin hiçibir yanlışlığa 
mahal kalmıyacak şekilde tatbik edilmese için 
tedbirler alınacaktır, bu ciheti tekrar arzediyo-
rum. Onun için müsaade buyurursanız tedricen 
kaldırma yoluna gitmek daha muvafık olur. 

BAŞKAN — Açık oya arzedilen tasarıya oy 
vermiyen arkadaşlar lütfen oylarını veremler. 

Sinan Tekelioğlu arkadaşımız sataşıldığın
dan dolayı söz istemişti. , Halbuki biz bunu 
meselenin karşılıklı, münakaşası mahiyetinde 
telâkki ettiğimiz için söz sırasına göre kendi
sini yazmış bulunuyoruz. 

İsmail Ber'kok . 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
İSMAİL BERKOK (Kayseri) — Muhterem 

arkadaşlar; ben burada emir erleri hakkında 
edebiyat yapacak değilim. Memleketin bütün 
muharebelerine,' hâdiselerine, mücadelelerine 
iştirak etmiş bir arkadaşınız sıfatiyle kanaat
lerim tamamiyle vakıalara istinat edecektir. 

Emir erleri meselesi uzun zamandan beri 
gerek encümende ve gerekse Mecliste müzake
re mevzuu olmuş, bu müzakerelerde her şey 
söylenmiş, hattâ ağır münakaşa safhaları geçir
miştir. Nihayet geçen devrenin son günlerin
de bu mevzu hakkında, müzakere neticesinde 
emir erleri meselesinin ipkası hakkında Mec
lisçe bir prensip karan verilmiş ve bu karar 
bir kanun tasarısı olarak formüle edilmek üze
re bir karma komisyona havale edilmişti. 

Komisyon da bu karara göre bir tasarı, ha
zırlamış, Meclise arzetmiştir. Bugün müzake
re mevzuu olması lâzımgelen husus işte bu ta
sarıdır. Halbuki bu tasarı bir tarafa bırakı
larak işe yeniden başlanmış olduğu görülüyor. 
Bu sebeple bu mesele hakkında ve kanun ta
sarısı aleyhinde birçok arkadaşlar konuşmuş 
bulunmaktadır. Bu konuşmalarda serdedilmiş 
olan mütalâlar hakkında mâruzâtta bulunmak 
üzere ben de bizzarure söz almış bulunuyorum-. 

J Muhterem arkadaşlar; istenirse bu emir eri 
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meles i ; -edebiyat, hitabet ve hat*â bir dema
goji mevkii» yaprlabilir. Nitekim bu şekilde 
koa^şaniar o luş tu r ve arkadaşlarımıam bâzısı 
eîmir erleri müessesesini âdeta bir millî dâva, 
bir Ajıayaşa dâ'va>şı ve insan haklarına aykırı 
olarak' ve trajedik ifadelerle tasvir ettiler. 

Bu mesele bir dâva olarak kabul edildiği 
takdirde, bu davanın taraflarını tesbit etmeşk lâ-
zimdır, bu taraflar kimlerdir? Meselenin ma
hiyetine, göre; bir tarafta ordu erleri, diğer ta
rafta, ordu kumanda heyetidir. Şu halde bun
dan orduda, bir hakim ve mahkûm zümrenin 
mevcudiyetti jstidlâl olunmaz mı? Gerçi konu
şan ıuuht£fçm arkadaşlarnnın hiçbirisi bunu 
asla kasd#tmeM§lerdir. Fakat kötü düşünen 
kftninttacin bu kö^uşmala^lan bunu istidlal et-
ıae.leri ve istismara yeltenmeleri ihtimali daima 
mümkündür. Emir erleri münasebetiyle ordu 
hakanda bizden evvelki meclislerden birisinde 
de konuşulmuştur. O zamanlar ordu mensup
ları hakkında o kadar ağır sözler sarfedilmiş-
tir ki, bunu burada söylemekten teeddüp etle
rim. Bugün bu şekildeki konuşma henüz haza
rın sükun ve huzuruna tam mânasiyle kavuş
mamış ve büyük kısmı ile âdeta muharebe va
ziyetinde olarak hududu beklemekte, olan ordu
muzun saflarında yapması muhtemel tesirin 
takdimini yüksek takdirinize bırakıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Türk ordusu böyle 
bir telâkkiye hedef olamaz. Çünkü başka bir 
müımsehötle de yine bu kürsüde arzeftiğim gi
bi, Türle ordusu dünyanın en masum bir ordu
sudur. O daima millet safında kalmış, daima 
demokratik bir karakter taşımış yegâne bir or
dudur. Bu sebepledir kî bütün infkilâpların ta
hakkuk mesnedi ve vasıtası olmuştur. 

Tütik subayına gelince: Milletinin asîl ev
lâdı olan subay bu asalete liyakatini ispat et
mek için her şeyini şevk ile feda etmiş bir var
lıktır, Bdebiyat, ben edebiyat ye demagoji yap
mıyorum. Hadiseler ve .rakamlar bu hükmün 
öhpez şahitten ve müeyyideleridir. Bu hük
müm bir müeyyidesi olmak: üzere burada takri
bi bir cakam arzedeatğim. Trak muharebatı 
zayiatım esas tutarak yaptığmı bir hesaba göre 
subay zayiatının normal miktarı, kıtanın mu-
harece meveudıuıun % 1,3, olması lâzımgelirken 
Htâ#<b& öjspet•% 3 ü bulmuş ve >%gm#$ır. 

> M ^ ^ W ^kada&lanm; şunu İMtoHatmak 
bir faide görüyorum, ordu tuhaf bir tes$lkkül-
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dür, o en. ağır darbelerle, en müthiş felâketler 
karşısında ayakta kalabilir. Fakat ihmal edil
miş ve ruhu zedelenmiş olan ordular da bir fis
ke ile yıkılabilirler. Meselâ; Balkan Harbinde 
muharebe meydanını terketmiş olan Türk or
dusu bir sene sonra başlıyan Birinci Cihan Har
binde harikalar göstermiştir. 

1918 de Birinci Cihan Harbinin muzaffer 
Fransız ordusu 1940 ta vatamm on beş gün 
zarfında düşmana teslim etmiştir. Bu âkihet-
lerin sebepleri aynıdır. Bu realiteye binaendir 
ki, bütün maneviyatı inkâr etmiş olan Bolşevik
ler dahi şimdi ordularını maneviyat ile teçhiz 
etmek için her şeye baş vurmuşlar ve vurmak
tadırlar. 

Aziz kardeşlerim; ordumuz bugün dünya
da ayakta duran müstesna ordulardan biridir. 
Bu ordu yalmz Türkün ve Türkiye'nin değil, 
fakat aynı zamanda, bütün hür dünya emniye
tinin en kuvvetli mesnetlerinden birisini teşkil 
etmektedir. Bu itibarla cihanşümul bir varlık
tır. Onu Allah her hangi kötü bir âkihetten ko
rusun ve inşallah koruyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi benden evvel 
konuşmuş arkadaşlarımın, kanaatleri hakkın
daki mütalâalarımı arzedeceğim. Bu arkadaşla
rımız idealist bir zihniyetle konuşmuşlardır. 
Halbuki ordu bir realitedir ve dinamik bir te
şekküldür. Şu halde, doğru bir hükme varmak 
için Türk ordusunu esas tutmak, bu orduyu 
kendi hukuku, kendi bünyesi, kendi hususi 
şartları ve muhitleri içinde tetkik lâzımdır. Bir 
defa emir eri müessesesi, dünyada orduların 
teşekkül.ettiği tarihten beri müesses ve mevcut
tur. 1315 tarihli JCanun ise o devrelere ait Pahi-
liye Kanunnamei Hümayundur. Ordu deıu'ien 
teşekkülün iki hizmet sahası vardır. .Memleket 
içi, cephe hizmetleri. Bu bir zarurettir. Fakat 
memleket içi hizmetlerinde çalışanlar da icabın
da cephede çarpışacak kabiliyette yetistiçilmiş 
olacaktır. (Sakatlar müstesna) Memleket içi ve 
cephe hizmetlerine tahsis edilecek miktar ara
sındaki nispetin tâyini orduda öteden beri mü
him bir meşgale ve mesele teşkil eder. Gerek 
memleket içinde ve gerekse cephede ve cephe 
gerilerinde kullanılacak emir erleri miktarının 
tesbiti bu meşgale arasında mühim -bir yer iş
gal eder. İstiklâl Harbinde bu mesele gayet cid
diyetle ele alınmıştır. Hattâ ordu, kolordu ve 
tümenlere mutlak surette azaltacaksınız den-
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mistir. Biz ancak yüzde 33 e indirebildik geri 
hizmeti. 

Emir eri müessesesinin hikmeti v|îcudu ne
dir? Bunun hakkında kâfi derecede izahat ve
rilmiştir. Ben buna birkaç satırlık bir fikir kat
makla iktifa edeceğim. 

Hazarda ve seferde subayların bütün müfek
kire, dikkat ve gayretlerinin, kıtalarının yetiş
tirilmesi ve sevk ve idaresi, vazifesi üzerinde 
teksif edilmesi esastır. Bâzı muhariplerin harbe 
giderlerken kendilerinin mektuplarla rahatsız 
edilmemelerini ailelerine tenbih etmeleri bu 
ehemmiyetten mütevellittir. Bu ehemmiyete bi
naen subaylara mutlak surette yardım edilme
lidir. 

Meselâ bir subayın erken işine gitmesi lâ
zımdır. Gitmediği takdirde ağır bir aksülamelle 
karşılaşır. Düşünülmelidir ki bütün memurlar 
tatlı uykularında ve yahut sıcak ve serin oda
larında iken hattâ belki dükkânlar da açılma
mış iken kıtası başında bulunması lâzımgelen 
subay vazifesi başına vaktinde gelemez ise, ki 
mazur görünüz, çünki o, evinin lüzumlu işlerini 
yapmakla meşgul olmuştur. Ordu müessesesinde 
böyle bir hal ve zihniyetin nasıl bir âkibete 
müntehi olacağını yüksek takdirinize bırakıyo
rum. Şunu kabul etmek lâzımdır ki; her mües
sesede olduğu gibi, emir eri müessesesi de isti
halelere ve suiistimallere uğramıştır. Bizdeki 
bu suiistimal en ziyade ailelerimizin bünyesin
de vukua gelen inkılâptan doğmuştur. 

» Şimdiye kadar bir emir eri meselesi yoktu. 
Bu, inkılâptan sonradır ki; bu mesele ortaya 
çıkmıştır. Bu meselenin halline matuf bâzı ka
naatler tebellür etmiştir. Bu kanaatler şunlar
dır: 

1. Emil- eri müessesesini bilâkayduşart kal
dırmak. Bunun imkânsızlığı anlaşılmış olacak
tır ki; takrir sahibi olan muhterem Hüseyin 
Ortakçı arkadaşımız dahi bâzı şartlarla emir 
erlerinin, kalmasına muarız olmadığını ifade et-
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miş, hattâ (1315) Dahiliye Kanunnamei Hüma-
yunundaki emir eri statüsünü örnek olarak gps* 
terntişftr. Öu, şayanı şükrandır. l^ 

2. Er yerine subaylara muayyen tazminat 
vermek. Bu kanaat şayanı kabul olabilir. Fa-kat 
subaylara yapifâcsk yardım yalnız iş yardımı 
döğil aym zimanflâ emıfî^e^ yardımı olmalıdır. 

Çünkü yalnız kalacak subay ailesinin nelere 
mâruz kalacağını kestirmek mümkündür. Ve 
lıiz birçok aile facialarının şahidiyiz. 

3. Garnizonca yapılacak kolektif yardım. 
En uygunu budur. Fakat bunun için garni

zonların teessüs etmiş olması lâzımdır. Bugün 
Ordumuz garnizonlarda değil, hemen büyük 
kısmı ile ordugâhlardadır. Mütaakıp harbİer yü
zünden kıtaatımız mütemadiyen garnizon de
ğiştirmek mecburiyetinde» kalmıştır. Ve bugün 
dahi dünya vaziyetindeki kararsızlığı hepimiz 
biliyoruz, ve görüyoruz. 

Eğer kıtalar ideal garnizonlara yerleşilme, 
emir eri statüsünün değiştirilmesini en evvel 
biz askerlerin teklif edeceğimiz muhakkaktır. 

4. Geride kalan ıslahtır. Işİe huzurunuza 
getirilmiş oİan tasarı bu ıslahı fstiMaî etmekle
dir. Bunun üzerinde konuşulsun, nasü ıslâh edil
mesi lâzım gelirse öyle yapılsın. Fatcât emir er
leri müessesesinin bilâkayduşart kaldırılması im
kânsızdır. Bunu arzetmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim oylama neticelerini 
arzediyorum : Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me Genel Müdürlüğü 1948 yılı Keşinhesabı hak-

. . . " H 

kındaki kanun tasarısına 260 arkadaş oy vermiş
tir, 258 kabul, 1 ret ve 1 çekinser vardır, tasan 
kanunlaşmıştır. 

1952 Bütçe Kanununa bağlı A/l işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısına verilen oy sayısı (256) dır. Kabul, (256). 
Tasarı kanunlaşmıştır. 

Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17,15 



Î K I N O Î OTURUM 
Açılma saati : 17,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Muzaffer Kurbanoğlu 

KÂTİPLER : îhsan Oüleü (Bolu), Ömer Mart (Çanakkale), 

mim 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Elâzığ seçim çevrecine kadar yoklama ya

pıldı). . 
BAŞKAN — Çoğunluk vardır, oturumu 

açıyorum. 
Müzakereye d«vam ediyoruz. Kâzım Arar. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem d a 
daşlar; emir erleri BÜânununun uzun zaman
dan beri Büyük Meclisçe geniş müzakerelere 
'Sahne olduğu hepinizce malûmdur. Benden 
evvel konuşan arkadaşlarım bu mevzu üzerinde 
geniş ve teferrüaitlı. izahat verdikleri ve ben de 
geçen sefer yine hu mevzuda, kanunun tümü 
üzerinde,- geniş tafsilât verdiğim için sadece be
liren kısımlar üzerinde şahsi kanaatimi belirt
mek isterim. 

Sajâhattin Âdil Paşa emir eri kullanmamış 
olduğunu hu kürsüden ifade etmekle hakikaten 
hepimizin yüreklerini ferahlatacak ve generalli
ğe kadar yükselmiş "bir zatın emir eri kullanma-' 
dan da vazifesini ifa ve idame edebileceğine gü
zel bir örnek vermiş oldular ki, kendilerini ha
kikaten tebrik ederim. 

Fakat bu ferahlatıcı ifadesinin hemen arka
sından emir erleri müessesesini kaldırmak de
ğil, suiistimalini kaldırmak lüzumuna kaani ol
duklarını da beyan buyurdular. 

Muhterem arkadaşlar; ben emir erleri mü
essesesinin suiistimali üzerinde durmıyâcağım. 
Çünkü emir erleri müessesesi bizatihi suiisti
maldir, Bu müessesenin devamı hakkıaıda ko
nuşan gerek komisyon Sözcüsü arkadaşım ile 
bu mevzuda salâhiyet sahibi bulunanı arkadaş
larım, gerekse Bakan arkadaşım bize tatminkâr 
bir cevap veremediler. Esbabı mucibe olarak gös
terdikleri şey gayet basittir; diyorlar ki, öte
den beri alışılmış, itiyat haline gelmiş bir mü
essesenin devamı uygun görülmüştür. Esbabı 
mucibeleriııin mühim bir kısmı budur. Alış
kanlığın geçici bir şey olduğuna kaniim. 

Müsaade buyurursanız şu alışkanlığı mini 
mini bir fıkra ile cevaplıyayım: Bir baba iflâs 
ediyor, derin derin düşünmekte, çocuğu sebebi
ni soruyor. 

Babası,: iflâs ettim diyor. 
Bu iflâs vaziyeti devam edecek mi? 
— Hayır, geçecek. 
— Ne kadar sürecek? 
— Kırk gün. 
— Kırk gün sonra tekrar zengin mi olacağız? 
— Hayır, alışacağız diyor. 
Bunun gibi buna subaylarımız da alışacak

lardır. 
Muhterem ve kahraman ordu mensubu asker 

arkadaşlarımızdan hakikaten, bütün milletin bün
yesinde acı bir yara olan ve hiç kimsenin arzu 
etmediğini söyliyecek kadar ileri giderek, umu-
mi kanaate tercüman olarak söyliyebilirim ki, 
bu teşekkülün kalkması üzerinde her kes müt
tefiktir. Şifahi bir anket açarak birçok subaylar
dan sordum. Ekseriyeti azîm e emir erleri mües
sesesinin devamını arzu etmemektedir. Bu mü
essese devam edecektir ve etmesi lâzımdır kana
atini izhar eden arkadaşlarım Meclisi Âliyi ikna 
edici, kuvetli delillerle gelmiş olsalar bir nebze 
düşünmek ve belki, bu zarureti elbetteki bir za
ruret olduğu için ele almak ve kanun tasarısını 
bugünkü bünyye uygun bir şekle sokmak ica-
bederdi. 

Komisyon Sözcüsü arkadaşımız Halûk Şaman 
Bey emir erleri müessesesinde suiistimal eden
lere cezai müeyyideler koymaya çalıştık diyor
lar. Bu cezai müeyyidelerin bugüne kadar tat
bik edilmediğini ve îçhizmet Talimatnamesine 
göre, talimatnameye aykırı hareket ettiğinden 
dolayı her hangi bir subaya ceza verildiği va
kıalardan değildir. Kanun tanzim etmek, ceza 
müeyyidesi koymak, mümkündür. Fakat bunu 
tatbikat sahasında yüzde beş yüz kötüye kul
lanmanın en kötü misalini geçmiş zaman bize 

330 



B : 19 19.12 
verdi. Bu kadar müşahhas misaller ortada mev- I 
eut iken, her hangi bir kimsenin cezai müeyyi
delerden bahsederek bu Meclisten böyle bir ka- ı 
nun çıkarılmasını desteklemesi hakikaten ye
rinde olmıyan bir gayret olur. 

Muhterem Halûk Şaman arkadaşımız, kıta 
hizmetinde bulunan bir subayın iki saatlik bir 
mesafeye götürülüp getirilen çocuğunun kurt-
tan kuştan kurtarılması için emir erinin kul
lanılmasının tabiî olduğundan bahis buyurdular. 
Bunlar nasıl esbabı mucibe arkadaşlar1?. Bir ka
nunun tedvin ve vaz'mda gösterilen bu nevi 
esbabı mucibeler hakikaten hiç kimsenin iltifa
tına mazhar olamaz. 

Yine buyurdular ki, her müessesede suiisti
mal olabilir, biz bu suiistimalleri önleyici ted
birler alacağız. Bu müessesede suiistimalin mev
cudiyetini birçok hatip arkadaşlarımız ve hattâ 
asker arkadaşlarımız da kabul ediyorlar. Şu 
halde bu suiistimali önleme yolundaki gayre
tin vâhiliği muvacehesinde bunun üzerinde dur
mamak lâzımgelir. 

Subaylara para vermek suretiyle bu işin 
önüne geçilmesinin de mümkün olmadığım Ha
lûk Şaman arkadaşımız ifade buyurdular. De-
mekki suiistimal o kadar itiyat haline gelmiş, o 
•kadar müzmin, muannit bir hal almıştır ki 
emir erlerinin göreceği hizmetleri takabbül eden 
hizmetin karşılığım para ile temin etsek dâhi 
yine bu suiistimalin önüne geçilemiyeeektir. Bu 
beyanlarından dolayı hakikaten kendilerini 
tebrik ederim. Noktai nazarları arasında en çok 
beğendiğim kısım budur. Çünkü arkadaşımız 
«müzmini esmiş bir hastalıktır. Devası yoktur, ça
re bulun» diyor. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Millî Savunma 
Bakanı Seyfi Kurtbek arkadaşımızın geçen haf
ta yapmış olduğu beyanatında kullanmış oldu
ğu bir cümlesi üzerinde hassasiyetle durmak is
tiyorum. Sayın Bakan dediler ki : «"Emir eri 
müessesesi bir çırpıda kaldırılamaz.» Bir nok
tai nazardır diyeceğim, yok. Bu Sayın Bakanın 
muhterem kanaatleridir. Sonra ilâve buyurdu
lar. «Bu mesele hem doğru değildir, hem de teh
likelidir.» Cümleyi tekrar ediyorum : «Doğru 
değil ve tehlikelidir!» 

Muhterem arkadaşımız bu tehlikeyi kime at
fediyorlar?. Meclisi Âli böyle bir mevzuda eğer 
tehlike mevcut ise, herkes her arkadaş bu teh- | 
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likeyi Sayın Millî Savunma Bakanı Seyfi Kurt
bek kadar müdriktir, arkadaşlar. Bu ifade dün
kü devrin bir devamı olarak Meclisi Âliye, 
âdeta kapalı ve müphem bir ifade ile (bunu ka
bul edin, bunda tehlike vardır) demek istiyor. 
Ne tehlikesi vardır, lütfen izah etsinler. Böyle 
şey olmaz arkadaşlar. 

Arkadaşlar; 14 Mayıstan sonra bu kürsü
den bu Meclise hiçbir zaman bu şekilde tehli
ke işareti verilemez. Emir Erleri Kanunu mev
zuu üzerinde gerçekten bir tehlike mevcut ise 
bu hususta salâhiyetle ve hakikaten yerinde 
bir ihbar yapılırsa hürmetle karşılarız. Sayın 
Bakanın mutlaka kanunun kabulü sadedinde 
kullandığı bu tâbiri, af buyursunlar, yerinde 
görmedim. Tehlike yoktur arkadaşlar, inkı
lâplar cesaretle ve cüretle yapılır. Hiçbir Türk 
subayı yoktur ki emir erlerinin kaldırılmasın
dan mütevellit bir infial ile kutsi tanıdığı ve 
inandığı büyük vazifesini ihmal yoluna gitsin. 
Böyle bir iddiada bulunan arkadaşların düşün
cesini kahraman ordumuza bir bühtan telâk
ki ederim. 

Arkadaşlar; Anayasaya, insan haklarına ta
mamen aykırı olan bu kanunun yeniden, ge
çen seferki konuşmamda birkaç komisyondan 
müteşekkil karma bir komisyonda tetkikini ri
ca ettiğim zaman sayın arkadaşlarım «Anaya
sa Komisyonu» diye de bağırdılar. tBen de 
«aynı zamanda Anayasa Komisyonuna da git
sin» demiş ve bunu da ithal ederek teklifimi 
yapmıştım. Maalesef Anayasayı dâhil etmiyen 
başka bir arkadaşımın teklifi kabul edildi. 

Arkadaşlarım, ıbu,' Anayasaya aykırıdır. Bu
nun Anayasaya aykırı olduğunu anlamak için 
hukukçu olmaya lüzum yoktur. Bu, bir köle
lik devrinin devamıdır, insan haklarına riayet
sizliğin en müşahhas örneğidir. Bu kadar açık, 
bedahet derecesinde topyekûn milletin gözü 
önünde suiistimal edilen bu mevzu üzerinde ne 
vakit durulacaktır ? 

1947 senesinde Demokrat Partinin1 Birinci 
Büyük Kongresinde aldığımız bir kararla Ana
yasaya aykırı, antidemokratik kanunların kal
dırılmasını istemiştik. Attığımız bu adım bu
gün geri mi gidiyor? Bu, antidemokratik ka
nunların başında gelen bir kanundur. Şu halde 
bunun üzerinde duramayız. Bunun üzerinde 
hiçbir vicdan parmak kaldıramaz. Dikkat edi
yorum yalnız asker arkadaşlarım müdafaa edi-
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yorlar. Kendilerini muaheze sadedinde söyle
miyorum. Fakat Mecliste sâkit bir hal var. 
Bu kanun iMeclisten çıkacak, reddedilerek çı
kacak ve Anayasa Komisyonunda yeniden mü
zakere edildiği vakit harfe hali ve buna müma
sil ahvalde lâzımgelen tedbirleri de ihtiva 
eden bir teklif olarak gelecek ve ondan sonra 
çıkacaktır. 

Son sözüm: Ben şahsan emir erlerinin ipkası 
hakkındaki tasarıya anti demokratik kanun
ların ilgası yolunda alttığımız azimli kararın 
ihlâli mânasında telâkki ediyorum. Bu kanu
nu, tensip ederseniz ,bir kere de Anayasa Ko
misyonuna gönderelim. Arkadaşlarımız incele
sinler. Tarih muvacehesinde ıhepimize ayrı ay
rı mesuliyet terettüp eden böyle bir kanunu 
tasvip etmiyelim. 

'Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Komisyon sözcüsü Halûk Şa

man. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 

ŞAMAN (Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, 
iki noktanın tavzihi sadedinde huzurunuza gel
miş bulunuyorum: 

Kâzım Arar arkadaşımız burada iddialarını 
ispat sadedinde buyurdular ki; «şimdiye kadar 
emir eri müessesesini suiistimal etmiş olmak do-
layısiyle ceza görmüş bir subay yoktur». Evet 
ceza görmüş bir ordu mensubu yoktur. Çünkü 
bizim de geçen celsede ifade etmeye çalıştığımız 
bir nokta da şu idi ki buna ait kanunda bir mü
eyyide bulunmamaktadır. Hakikaten bu müesse-
nin suiistimalini önleyici bir müeyyide yoktur. 
Böyle bir müeyyidenin bugüne kadar kanunları
mızda yer alamayışından böyle bir ceza ile tec
ziye yoluna gidilememiştir. 

Kâzım Arar beyanatının bir yerinde göster
diğim bir misale takıldılar. Benim misalim emir 
erleri vazifesinin hudut ve şümulünü ve kanun 
metninde yer alan yaşanılan muhit ve şartlara 
göre dış hizmetler mevzuunu izah için kullandı--

ğım bir misaldir. Bu misali kanunun mevcudiye
tinin şartı olarak göz önüne aldılar. Bu gibi 
mucip sebeplerle kanun kabul edilemez, buyur
dular. Ben bunu maksadımı izah sadedinde kötü 
de intihap etmiş olsam bir misal olarak vermiş 
bulunuyorum. 

Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Hüseyin Ortakçıoğlu. 
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| HÜSEYIN ORTAKCIOGLU (Çorum) — 
! Şimdilik vazgeçtim. 

BAŞKAN — Ali Fahri îşeri (Vazgeçti ses-
I leri). 

Kemal Balta. 
KEMAL BALTA (Rize) — Efendim, berveç-

hi peşin şunu arzedeyim ki, burada konuşan ar
kadaşların pek çoğu, ordu, demokratik usullerle 
idare edilmiyor buyurdular. 

Ordunun kendi bünyesine mahsus sistemi var
dır. Bütün Dünya orduları da böyledir, ordu de
mek, disiplin yatağı demektir. Bunu bütün arka
daşlar bilirler. Ordu ancak, ibatesinde, iaşesinde, 
Obasında demokratik olur. Yoksa sevk ve idare 
gibi şeylerde orduların bünyesine ait meseleler
de demokrat olmazlar. Bizim ordumuzun tarihi 
böyle olduğu gibi bütün dünya orduları tarih
leri de böyledir. 

Efendim, emir eri vermek Anayasaya, İnsan 
Haklarına mugayir imiş. Bu düşüncenin bu emir 
eri meşelerinde mevzımbahs olmaması lâzımdır. 
İnsan haklarına aykırı imiş. öyle ise askerlik de 
ya (»masın efendim. 

Esas meselenin mevzuuna bakın? Bu mesele
de insan hakları ile hareket etmek istersek, şu 
halde askerlikte, meselâ burada 48 saat kala
caksın diye bir emir verilir. Bu, însan Hakları
na muvafık mıdır? Demek ki, însan Hakları 
memleketin müdafaası meselesinde mevzımbahs 
olmaz. 

I Hiçbir arkadaşa bir şey söylediğim yoktur. 
I Hüseyin ortakçıoğlu ve ahmet Başıbüyük dedi-
I 1er ki; eğer bu kanun, bu tasarı 1315 senesinde 

neşredilmiş olan kanunun ruhuna biraz teva-
I fuk etmiş olsaydı ben hakkımdan, teklifimden 
I vazgeçerdim. Geçici Komisyonun hazırlamış ol

duğu bu tasarı bugünkü duruma göredir. Tama-
I men onun ruhuna mutabıktır. Size sebebini arz-
I edeceğim. Buraya çıkıyorlar arkadaşlar, dere

den tepeden bahsediyorlar, esbabı mucibe söyle-
I miyorlar. Tasarıyı okuyacak olursanız bunu an-
I lıyacaksınız. 
I Arkadaşlar; komisyon tasarısında diyor ki, 

kıtada komutanlık yapan veya gemilerde vazife 
I gören subaylara emir eri vereceğim, ama fiilen 

kıta komutam olmadığı halde hizmetlerinin ma
hiyeti kıtadakilerin aynı olduğu Genelkurmay-

I ca kabul edilen kadroları işgal eden subaylar 
hakkında da yukarıki hüküm tatbik olunur, diyor. 

I Şimdi arkadaşlar, yüksek Meclis azaları-
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ıı in yüzde 95 i yedeksubaylık j^apmıştır. Ordu
nun bütün ruhunu, bizim gibi emeklilerin bildi
ği gibi değil, bizden daha yakın ve daha iyi bi
lirsiniz. Buna kimsenin şüphesi yoktur. 

Sizden istirham ederim söyleyiniz, kıta suba
yı ile büro subayı bir midir! Şüphesiz bir değil
dir. Kanun tasarısında sarahat var, diyor ki: Ki 
ta subayına öğleye kadar iş yapacaksın, evden 
içeriye girmiyeceksin. 

Evden içeriye hizmet eri girmiyecek. Başıbü-
yük'le Ortakeıoğlu arkadaşlarımın istedikleri bu 
idi. Kanun emir erini verirken onu fena kulla
nan subaya da iki aydan aşağı olmamak üzere 
ceza veriyor. 

Muhterem arkadaşlar, bir subay Ağustostan 
Ağustosa terfi eder. Bir gün mahkûm olan su
bay, terfiinden bir sene kaybeder. Binaenaleyh 
böyle cezayı istilzam eden bir suçu işliyecek bir 
subay tasavvur eder misiniz? 

Arkadaşlar kendisi karışmıyacak, ailesi karı
şacak, diyorlar. Evine hâkim olmıyan bir erkek 
mevcut olur mu? (Alkışlar, gülüşmeler) 

Efendim af buyurun. Biz Osmanlılıktan gel
meyiz, biz eve hâkim insanlarız. Ama içimizde 
olmayanlar varsa bilmem. (Alkışlar), gülüşme
ler). Efendim, burada Başıbüyük arkadaşım 
buyurdular ki; mahkemece verilecek hüküm, 
subaya taallûk etmez. Bendeniz onun için ar-
zettim. Çünkü emir eri emri yerine getirmek
le mükelleftir, emri yapmazsa ceza görür. Ar
kadaşlar, kıta subaylığı ayrı bir hususiyet ta
şır, hepiniz bilirsiniz, gece talimi vardır, haf
tada iki, üç defa nöbete girerler. Bunların hep
si başımızdan geçti. Bunlara mutlaka bir hiz
met erinin tahsis edilmesi lâzımdır. Bu kanun 
tasarısı bugünkü duruma uygundur, benim gö
rüşlerim kanun lehinedir. Sebeplerini arzede-
yim: Trakya 'da vazifede bulunan bir subay 
İstanbul'daki evine hizmet eri gönderemiyecek, 
ikincisi; arkadaşların bir kısmı şu kürsüye çı
kıp dediler ki : Ecnebi ordularda hizmet eri 
yoktur, bunu hangi bilgiye müsteniden söyledi
ler bilmiyorum. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Ataşelerden aldım, elimde vesika vardır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, hatibin sö
zünü kesmeyin. 

KEMAL BALTA (Devamla) — Ben de Ge
nelkurmaya gelen ve ecnebi devletlerden aldı
ğım malûmatı arzedeceğim, Size veren bana da 
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verdi, ya size yalan söyledi, ya bana yalan söy
ledi.... 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Bu 
hususta Vekilin de beyanatı vardır. 

KEMAL BALTA (Devamla) — Hiddet bu
yurmayın Hüseyin Bey, izah edeyim. Hepiniz 
ikıtada vazife gördünüz, bilirsiniz, subaylar kı
tada iki, üç derece üst makamın vazifesini ya
parlar, bir teğmen yüzbaşıya vekâlet eder, ve
kâlet maaşı da almaz. Burada rütbe asıldır. 
Ecnebi ordularında böyle değildir. Bir vazife
ye geçtiğinden itibaren rütbe işaretini takar
lar. Biz külfet veriyoruz, nimetini vermiyoruz. 
Subaylar başka yerlerden gelmiş, yabancı kim
seler değillerdir. Bunlar bizim kardeşlerimiz, 
evlatlarımızdır. Eğer bir suiistimalleri varsa 
bunda bizim de suçumuz vardır. Eğer bunla
rın içinde emir erlerine yemek vermiyen, on
ların istirahatlerini düşünımiyenler varsa, fena 
düşünceli olanlar varsa, bunlar memleket için 
muzırdır. 

Şimdi Amerika'dfalki emir eri durumunu ar-
zediyorum. Amerika'da tuğeenerale 2 tane, 
tümcenerale 3 tane, borcenerale 4 tane.. (Gene
ral değil, general sesleri, gülüşmeler)'. Arkadaş
lar, kusura bakmayın, biz Karadenizliyiz, şi
vemiz böyledir. (Gülüşmeler). 5 yıldızlı Gene
rallere de 6 tane hizmet eri verilmektedir. 

NİHAT ÎYRİBOZ (Çanakkale) — Öyle şey 
yok. 

KEMAL BALTA — lyri<boz arkadaşımız 
yok diyor. Ben bunları bizzat Amerikalı bir 
albayın ağzmflan işittim. 

Siz her halde Amerika ordusunda kuman
danlık ettiniz. (Gülüşmeler). 

BAŞKAN — Efendim; devam buyurun. 
KEMAL BALTA (Devamla) — Ben o ada

mın sözlerini tekrarlıyorum. Bir gün müsteşar
lıkta Fevzi Uçaner'in yanında idim. Oraya iki 
tane Amerikalı albay gelmişti. Bu sırada emir 
eri meselesi mevzuübahisti. Birisine dedim ki; 
sizde emir eri var mı ? Hayır, dedi, yakında ge
neral olacağını, o zaman verecekler, dedi. Ben, 
resmî dairenin verdiği malûmatı arzediyorum. 
Eğer bir yanlışlık varsa bu, doğrudan doğruya 
onlara aittir. Bundan başka beş subaya bir 
emir eri verilmektedir. Son aylar içinde kamp
lar kurulmaiktadır. Subay ailelerinin ihtiyacı, 
teşkil edilmiş olan hizmet ekiplerince temin edil-
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inektedir. ingiliz ordusuunda barışta ve savaş
ta hizmet eri mevcuttur ve talimatname ile 
vazifeleri tesbit edilmiştir. Bu itibârla evli olup 
da meskenlerinin haricindeki mıntıkadaki mes
kenlerde ikamet eden subaylardan kıta dışında 
bulunanlardan iki yarbaya bir, üç binaşıya 
bir, dört yüzbaşıya bir hizmet eri verilmektedir. 
Kıta içinde bulunanlara, tümgeneral ve daha 
büyük rütbedeki subaylara üç aded. Tuğgeneral 
ve alay komutanlarına ikişer aded emir eri veril
mektedir. Yarbaya bir, binbaşılara bir ve ondan 
aşağı rütbedeki iki subaya bir er verilmektedir. 

italya ordusunda; dört subaya bir hizmet eri 
verilmektedir. Binbaşı ve yarbaylardan ikişer 
kişiye 'bir er, generallere birer hizmet eri veril
mektedir. İtalya'da evinde yatmıyan deniz su
baylarının hizmet erleri subayın evinde yatar. 
Bulgar ve Romien orddusunda 1945 e kadar 
hizmet eri mevcuttu. Fransa'da hizmet eri yok
tur. Fin ordusunda geçici görevle hizmet eri 
verilmektedir, isviçre ordusunda hizmet eri için 
yevmiye 10 isviçre frangı tazminat verilmekte
dir. Bizim memleketin hususiyetiyle Belçika, 
Amerika, ingiltere veya isviçre'nin hususiyeti 
bir midir? Onların ınünakele yolları, bulun
dukları mıntakaların durumu bizimkinin aynı 
mıdır? Hakkâri ilıe Başkaleyi bir kere göze ala
lım. Buradaki bir subayla Avrupa ordusu kabili 
kıyas mıdır? Sonra, bu talimatnameye göıre me
selâ Erzurumda vazifesi olmıyan bir subaya 
Dumlu'da vazifesi olursa Erzurum için hizmet 
eri verilmiyecektir. Bu tasarının bâzı eksik ta
rafları olmakla beraber, bugünkü ihtiyacı kar-
şılıyaeak bir durumda olduğuna kaniim. He
pinizden istirham ediyorum, yüksek müsaade
nizle bu mevzuu kapatalım, maddelerin müza
keresine geçelim. Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN —• Sabri Erduman.. (Kifayeti mü
zakere takriri var sesleri). Efendim, kifayeti 
müzakerenin oya arzı Başkanlığın takdirine 
muallaktır. Henüz yirmi kişiden ancak on kişi 
konuşmuştur. 

SABRI 'ERDUMAN (/Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlar, hakikaten bugün yüksek huzurunuza 
gelen bu kanun büyük bir ehemmiyeti haiz bir 
kanundur. Emir erleri meselesi Türk Milleti
nin bünyesinde büyük bir önem teşkil etmekte
dir. Orduda çalışan subayların, yurdumuzun 
pek çok değişik coğrafi ve 'hususi durumu kar-
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i şısmda çetin hâdiselerle daima başbaşa kaldık

ları muhakkaktır. Erzurumu göz önüne alırsa-
1 nız bugün Palandöken dağlarında bir metre 

kar içinde, Kargapazar Dağında vazife gören, 
siper bekliyen subaylarımız hakikaten evleri 
ile meşgul olamıyorlar. 

Arkadaşlar, ordunun içerisinde' bizler de 
birçok zamanlar çalıştık, bulunduk. Onun için, 
subay, evinden uzak bulunduğu vakitlerde, 
her hangi bir sivil gibi, evinin ve ailesinin 
ihtiyacını temin edemez. Bu durum karşısında 

j subay ailelerinin, çoluk ve çocuklarının maişeJ 

tini temin etmekle beraber, onları bir evlât gi
bi, kardeş ıgilbi muhafaza etmek için bu erler 
bekliyorlar. Bunu söylemekle ben, illâ istih-

| dam şekli iyidir, demek istemiyorum. Iîakika-
I ten her teşkilâtta olduğu gibi ordu bünyesin

de de emir erlerini fena kullanan birçok su
bay arkadaşları muz vardır. Emir erlerine apart
man kapısında, sivillere varıncaya kadar, bel
ki de bir menfaat mukabilinde kapıcılık yaptır
dıklarına şahsan şahit oluyoruz. Evlerin pas
paslarının temizlettirildiğini, birçok işlerin gör-
dürüldüğünü görüyoruz. Bu işleri yapmakla 
beraber, muhterem arkadaşlar, subayın, ordu
nun teşkilinden bugüne kadar, edinmiş oldu
ğu bir hakkı müktesep gibi emir eri kullan
mak hakkı vardır. Hakikaten subayın bir hak
kı müktesebi olarak bunun kalması lâzımdır. 
Biz emir erlerinin bugünkü durum karşısında 
onların kalkmasından ziyade, kullanılış şekil
leri üzerinde dururken, Türk subayına yakı
şacak şekilde, gerek şahısları ve gerekse aile
leri' tarafından bu Türk evlâdına iyi muamele 
yapılması hususuna onları davet ettiğimiz za-

I man hakikaten bugünkü müşkül durum belki 
şimdiki zaman için ortadan kalkmış olacaktır. 
Ordu denilen müessese eskiden beri kurulmuş 

I bir varlıktır. Bâzı inkılâplarda olduğu gibi, bir 
I şekil değiştirmek arzusu ile ordu bünyesinde 
I böyle âni olarak bir darbe ile bir değişiklik 
I yapmak yerinde olmıyacaktır kanaatindeyim. 

Onun için hazırlanmıiş olan bu kanun tasarısı 
I işim diki halde milletimizin arzu ve isteklerini 
I az çok cevaplandıracak' bir şekildedir. Kanu

ni müeyyideler, cezalar yerine konmuştur. Ila-
I kikaten emir erinin ipkası şekli olduğu zaman, 

hem orduda bir noksanlık teşkil etmiyecek. 
I hem de binlerce evlâdımız silâh altına alına-
| rak acemi talim ve terbiyesi ikmal edildikten 
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sonra yine orduda imişler gibi yetişmiş olacak
lardır. 

İkincisi; biz bu erleri subayların elinden 
aldığımız günden itibaren bunun karşılığında 
muhakkak bir üeret vermek lâzımgelecektir. 
Çünkü bu, subayın bir hakkıdır. Hizmetçi tut
mak için bir tahsisat verilmemiştir, fakat asker 
verilmiştir. Eğer tahsisat verilecek olursa büt
çemizde büyük yekûn teşkil edecektir. Şimdiki 
bütçemizde bu gibi şeylere tahsis yapamıyacağı-
mız bedihidir. Bunun yerine köylerimizin suları, 
ve daha geri kalmış birçok işleri yapılmalı ve 
para oralara tahsis edilmelidir. Hakikaten Mil
lî Savunma Komisyonunun üzerinde titizlikle 

' durarak hazırladığı bu kanun tasarısı, tahmin 
ederim ki, milletimizi tatmin ^ edecek şekilde 
yüksek tsviplerinize mazhar olacaktır. İstirha
mım şudur ki ; maddelere geçelim ve kanunu 
kabul edelim. Vaktimiz çok dardır. 

BAŞKAN — Yeterlik takrirleri vardır, oku
tuyorum. 

19 . XII . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

Emir erleri hakkındaki tasarının müzakeresi 
kâfidir. Maddelere geçilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Rize Milletvekili 
Kemal Balta 

,. T. B. M. M. Başkanlığına 
Emir ve seyis erleri müessesesinin devamı 

prensibi Yüksek Meclisçe kabul edilmiş ve tü
mü hakkında etraflıca görüşülmüştür. Müzake
renin kifayetiyim maddelere geçilmesini Yüksek 
Meclisin tasvibine arzedilmesini teklif ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Memiş Yazıcı 

19. 12 . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

Emir erleri mevzuundaki konuşmalar kâfi
dir. Kifayetin oya konmasını arz ve teklif ede
riz. 

Çankırı Milletvekili Çanakkale Milletvekili 
Celâl Otman Nusret Kirişcioğlu 

BAŞKAN — Tümü hakkındaki görüşmelerin 
yeterliği hakkındaki önergeleri kabul edenler... 
Etmiyenler... Yeterlik kabul edilmiştir. 

SİNAN TEKELİOĞLU — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Aleyhinde mi 
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I SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Hayır, 

sataştılar, cevap arz için söz istiyorum. 
BAŞKAN — Demin arzettiğim gibi Divan 

sataşıldığına kaani değildir. Şimdi takrirler 
( okundu, yeterlik kabul edilmiştir. 

Tasarı ile alâkalı bâzı takrirler vardır, oku
nacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Emir ve seyis erleri hakkındaki kanun tasa

rısı Anayasa ve evrensnel insan hakları be
yannamesine muhaliftir. Bir kere de Anayasa 
Komisyonunda tetkik edilmek üzere mezkûr 
komisyona havalesini arz ve teklif ederiz 

Çorum Zonguldak 
H. Ortakcıoğlu Avni Yurdabayrak 

Tokad 
Sıtkı Atanç 

19 . 12 . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

Emir ve seyis erleri hakkındaki kanun tasa
rısının bir kere de Anayasa Komisyonunca ince
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Kâzım Arar 

B. M. M. Bagkanlığına 
Emir erleri müessesesinin ipkası prensip ola

rak evvelce Meclisçe kabul edilmiş ve kötü kul
lanışlara mâni olacak bir kanun hazırlanması 
Karma Komisyona verilmişken ilk verilen karara 

I aykırı olarak bu müessesenin kaldırılması veya 
kaldırılmaması hakkında müzakere açılması va
kit ziyamdan başka bir işe yaramaz. 

Neticeye daha kesin yoldan varabilmek için 
arzuları tatmin etmemiş tasarının teşkil edilecek 
daha şümullü bir komisyona verilmesinin reye 
konmasını teklif ederiz. 

Çanakkale t Zonguldak 
Nihat lyriboz Avni Yurdabayrak 

BAŞKAN — Takrirler iki kısımdır. 
I Birincisi, insan haklarına ve Anayasaya ay-
I kırı telâkki edildiği için Anayasa Komisyonuna 
| havalesini istemektedir. 

Diğeri, daha şümullü bir.tasan, getirilmesi 
mülâhazasiyle teşkil edilecek daha şümullü bir 
komisyona tasarının havalesini teklif etmektedir. 

En aykırısı Anayasa Komisyonuna havalesine 
dair olan takrirdir. Evvelâ onu oyunuza arzede-

J ceğim. 
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Bu tasarının Anayasa Komisyonuna havale

sine dair olan takriri kabul edenler lütfen işa
ret versinler... Etmiy enler... Reddedilmiştir. 

Diğer takrirde (Te'şkil edilecek bir komis
yona verilmesi..) denilmektedir. Binaenaleyh ko
misyonun miktarı, seçim tarzı vq saire hakkında 
bir sarahat mevcut olmadığı için bu takriri oyu
nuza arzetmiyorum. 

Tasarının maddelerine •geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmişti?. 

Emir ve Seyis Erleri hakkmda Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Ordusu 
mensuplarından asteğmenden maraşale ve bü
yük Amirale kadar, kıta komutanı bulunan veya 
yenlilerde vazife yören subaylara aşağıdaki mad
deler hükümleri dairesinde emir eri verilir. 

Fiilen kıta komutanı olmadığı veya gemiler
de vazife görmediği halde hizmetlerinin mahi
yeti kıtadakilerin aynı olduğu Genelkurmayca 
kabul edilen kadroları işgal eden subaylar hak
kmda da yukardaki hüküm tatbik olunur. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında Ahmet 
Başıbüyük. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Arka
daşlar, birinci madde ihtiyaca cevap verecek ma- • 
hiyette değildir. Bilhassa suiistimalleri ağzına 
kadar açacak vaziyettedir. Binaenaleyh demin de 
arzettiğim şekilde bu; maddenin tadili hakkında 
üç tane teklif veriyorum : 

Birinci teklifim; «vazifelerinin galip vasfı 
büro hizmetlerinden ibaret olan Millî Savunma 
Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, ordu, kol
ordu, tümen, yurt içi komutanlıkları, askerlik 
daire ve şubeleri, askerî fabrikalar, sabit hasta
neler, askerî depolar, gibi yerlerde çalışan su.-
baylara hiçbir suretle emir eri verilmez.» Fıkra
sının birinci maddeye ilâvesinlden ibarettir. 

Şayet madde olduğu gibi kabul edilirse şu 
mahzur doğacaktır; 2 nci fıkrada deniliyor ki; 
«Fiilen kıta komutanı olmadığı veya gemilerde 
vazife görmediği halde hizmetlerinin mahiyeti 
kıtadakilerin aynı olduğu Genelkurmayca ka
bul edilen kadroları işgal eden subaylar hak
kında da yukardaki hüküm tatbik olunur.» 

Yani arkadaşlar, kime emir eri verilecekse 
takdir salâhiyeti mutlak olarak Genelkurmay 
Başkanına verilmektedir. Bu takdirde demin 
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de arzettiğim gibi Genelkurmay Başkanı birçok 
geniişletmeler yapacaktır. Esbabı mucibe lâyiha
sında bu genişletmeyi ica'bettiren cümleler mev
cuttur. «Müstemirren büro hizmetinde kulla
nılmakta olan subaylara emir eri verilemez.» 
deniyor. (Müstemirren) kelimesinin niçin kon
duğunu söyledim. Sözcü arkadaş ile de bu husus
ta konuştum, hassaten (müstemirren) kelime
sinin yeniden hiçbir sureltle kıpırdanmıyan, her 
hangi bir teftiş ve tahkik vesilesiyle senenin bu
gününde Gene'l Kurrmaydan, Ordudan veya tü
men karargâhından bir sebeple bir yere ayrılması 
halinde emir erine müstahak olması icabettiği 
için (müstemirren) kelimesini koyduk, dedi. 

Bu kabul edilirse, böyle birşey takdire bıra
kılırsa, hele Meclisin murakabesinden uzak olan 
Genelkurmay Başkanlığına bırakılırsa suiistima
lin artacağı, bu kanunun doğmadan öleceği pek 
tabiî olarak anlaşılmaktadır. Nitekim bu, gerile
medir arkadaşlar. Millî Savunma Komisyonunun 
eski metni bundan daha esaslı hükümleri ihtiva 
etmektedir. Onda deniliyor kv : «Hizmetlerinin 
mahiyeti kıtalardakinin aynı olduğu Genelkur
mayca kabul edilmiş ve ilgili bakanlıklarca 
tasdik edilen subaylara da emir eri verilebilir.» 
Burada hiç değilse Millî Savunma Bakanlığının 
bir kadro tanzimini ve kontrolünü kabul edi
yor. O da çok sakattı burada uzun uzadıya mü
nakaşa ve müzakeresini yaptıktan sonra yük
sek heyetiniz bilhassa suiistimali .kapatmak için 
meseleyi Geçici Komisyona havale buyurdunuz. 
Geçici Komisyon ise eskiyi aratacak şekilde çok 
muğlâk ve suiistimale çok müsait bir formülle 
gelmiş bulunuyor. Bunun bertaraf edilmesi için 
şimdiden, galip vazifeleri büro hizmetlerinden 
olan saydığım yerlerdeki subaylara hiçbir suret
le emir eri verilmiyeceği kaydının maddeye 
fıkra olarak eklenmesine dair önerge veriyo
rum. Bu eklenmediği ve bu esbabı mucibe ile 
şu metin kabul edildiği takdirde suiistimal ha
kikaten önlenemiyecektir, bu bir. 

İkincisi. . . 
CELÂL OTMAN (Çankırı) — Seferberlik 

zamanında?. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — O ay

rıdır. Dört beş vaziyet vardır, hazari vaziye
te teşmil ediliyor. 

Hükümet biliyorsunuz, bu mevzuu ele aldı; 
yalnız emir erleri meselesiyle, ilgili milletve-
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killeri değil, aynı zamanda Hükümet de bu 
mevzu üzerinde durmak mecburiyetinde kaldı. 
Her yerde tazyik başladı, Hükümet tasarısı ile 
geldi, tasarıda fjir senelik asteğmenlere kadar 
emir eri vermiyelim deniyor. Hükümet esbabı 
mucibesinde : (Bir senelik asteğmenler ya tatbi
kat okulundadır, veyahut da evlenmemiş olan 
subaylardan ibarettir. Binaenaleyh bunlara emir 
erleri vermiyelim.) deniyor. Hükümet dahi ev
lenmemiş olan, tatbikat okulunda bulunan su
baylara emir erine ihtiyaç bulunmadığını esba
bı mucibe lâyihasında belirtmiş bulunuyor. Ben 
de Hükümetin noktai nazarına uygun, maslaha
ta uygun bir fıkra ilâvesi bakımından, (subayla
rın hususi hizmetleri için ayrı bir madde vardır, 
onun yerine hususi hizmetler için emir eri ve
rilmez.) diye birinci maddeye eklenmek üzere, 
bir önerge veriyorum. 

Arkadaşlar; bu maddede mühim addettiğim 
bir nokta var. Emir erliği, doğrudan doğruya 
vatandaşların rıza ve muvafakatiyle yapabilece
ği bir iştir. Hiçbir vatandaş hiçbir suretle emir er
liği yapmaya zorlanamaz. îşte bu, tam Anayasaya 
muhaliftir. Arkadaşlar. Emir eri müessesesi kabul 
edilirse, ki tasarının maddelerine geçtiğimize göre 
heyeti celileniz bunu kabul etmiş bulunuyor, 
benim oğlumu veya beni falancaya emir eri yap
mak gibi bir salâhiyet asla hiç kimseye verile
mez. Benim rıza ve muvafakatim olmadıkça bu 
olamaz ( «Askerlikte rıza olur mu» sesleri) As
kerlikte rıza ve muvafakat olmaz, ama bu bir 
âmme hizmeti olmadığı için rıza ve muvafakat 
olur. Nihayet emir erliği yapmıyacağım diye 
intihar eden vatandaşlar vardır. Binaenaleyh 
bunun rızaya bağlı kılınması lâzımdır. Şimdi 
rızasını nasıl alacağız ve tesbit edeceğiz? Er, 
bölüğe iltihak ettikten sonra, işi bölük komuta
nının şu veya bu askere emir eri olur musun ve
ya olmaz mısın, diye sual sorması şekline so
kamayız, arkadaşlar. Bunun pek çok mahzurla
rı görülmüştür. İhtilâflar baş gösterir. Şu hal
de arkadaşlar emir eri için rıza ve muvafakat 
istihsal edilirken, bunun doğuracağı birçok ih
tilâfları bertaraf etmek için o kıtanın en büyük 
komutanına rızanın yazı ile bildirilmesini te
min etmek lâzımdır. Aksi takdirde bölük ko-

' mutanı her hangi bir eri emir eri almak isterse 
onun rızasını talep etmeden de hizmetine ala
bilecektir. Bunun bu şekilde olmaması lâzım
dır. Rıza yazılı olmalıdır. Çünkü o er bölük ko-
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mutanı ile bu şekilde bir münakaşaya geçemez. 
Rızasını kıtanın en büyük âmirine yazı ile bil
dirmesi esası şart olmalıdır. Benim oğlumu rı
zası hilâfına hiçbir kanun ve nizam emir eri ol
ması için icbar etmemelidir. 

Arkadaşlar, emir erlerinden gelen birçok mek
tuplar vardır. Bunları okuduğunuz zaman bil
lahi hüngür hüngür ağlarsınız. (') kadar sami
mî arzediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Halûk Şa
man. 

GEÇÎOÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ HALÛK 
ŞAMAN (Bursa) —• Efendim; münakaşa -mev
zuu birinci maddenin ikinci fıkrasıdır. Bu fıkra, 
hakikaten, komisyonumuzu uzun uzadıya işgal et
in iç olan bir fıkradır. Emir eri müessesesinin lü
zum ve zaruretine bir kere kaani olduktan sonra 
ikinci mesele olarak bu emir erlerinin kimlere ve
rilmesi lâzımgeldiği meselesi ortaya çıkmıştır. Biz 
emir erleri müessesesinin bekasını istilzam eden 
sebepten mülhem olarak yalnız kıta komutanla
rına emir eri vermeyi düşündük. Çünki bir as
kerî birliğin başında bilfiil komuta vazifesini 
görmek keyfiyetinin yarattığı şartlar emir eri 
müessesesinin devamını kabul etmemize âmil ol
muştur. Şu halde yalnız kıta komutanına verilir 
dedik. Fakat unvanı kıta komutanı olmamakla 
beraber yaptığı iş kıta komutanından hiç de fark
lı olmıyan birtakım ordu mensupları vardır. 
Bunları istisna etmek bidayeten koyduğumuz 
prensibi tanımamak neticesini doğurabilirdi. Bu 
itibarla vazife ve memuriyet tadat edelim dedik. 
Fakat askerî vazifeler o kadar mütaaddit, o ka
dar şümullüdür ki bunları • kanunun metninde 
tadat, etmeye imkân bulamadık. Sonra düşünmek 
lâzımgelir ki kanunlar uzun müddet meriyette 
kalmak üzere çıkarılırlar. Binaenaleyh bugünkü 
makamları tadat etsek dahi, mütemadiyen inki
şaf ve tekâmül eden Millî Savunma hizmetleri 
her gün yenilenen, değişen sistemler muvacehe
sinde doğan vazife ve makamları burada zikret
mek imkânı bulunmaz. Bu itibarladır ki bir za
ruret olarak bunun takdirini en yüksek makama 
bıraktık, bu da Genelkurmay Başkanlığıdır. 

.Burada bir noktayı arzedeceğ'im, metinde 
Genelkurmay Başkanlığı denilmiştir ama takdir 
siyasi mesuliyet taşıyan Millî Savunma Bakanlı
ğına aittir. Binaenaleyh Genelkurmay yerine 
Millî Savunma Bakanlığının takdiri ile demek 
icabedeıv Bu zühulü tashih ederim: «Genelkur-
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may Başkanlığınca hazırlanıp Millî Savunma Ba
kanlığınca tasdik olunan kadrolarda yer alan..» 
Şeklinde mütalâa buyurulmasıhı rica ederim. 

Şimdi efendim, burada bir salâhiyetin idari 
bir makama, icra makamına teffizi keyfiyeti yok
tur. Nihayet kanunlar bütün boşlukları doldura
nı azlar. îcra cihazına bütün hâdiselerin teferru
atına gidecek kadar, teferruat mahiyetinde emir
ler veremezler. Nihayet icra kuvvetine bir hare
ket serbestisi sahası tanımak mecburiyetindeyiz. 
Bu hareket serbestisi sahasına icra makamının 
hüsnüniyet kaidelerine ve işin icabına uygun 
olacak şekilde kullanacağını bidayçten farzetmek 
doğru olur.. Millî Savunma Bakanlığının, kendi
sine teffiz edilmiş bu salâhiyeti kötüye kullandı
ğı, emir eri verilmiyecek eşhasa emir erleri veril
diği görülecek olursa, Milletvekilleri olarak her 
birimiz Bakanlıktan bunun hesabını sorarız. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Müfettişlik yapamayız biz.. 

KOMISYON SÖZCÜSÜ HALÛK ŞAMAN 
(Devamla) —• Şimdi bir de Başıbüyük arkadaşı
mız rapordaki müstemirren kelimesine işaret et
tiler. Bu görüşmemize ait intibaının yanlış oldu
ğunu zannediyorum. Bu müstemirren kelimesini 
arkadaşımızla görüşürken ben öyle zannediyo
rum ki, tamamen aksi bir misal vererek kendi
lerine izaha çalıştım. Fakat zannederim fikrimi 
iyice anlatamamışım. İstimrar şahısta değildir, 
vazifededir. Binaenaleyh, bir banka müdürü umu
misi, her hangi bir Devlet teşkilâtında vazife 
alan müdür ara sıra teftiş seyâhatlarma çıkarak 
teşkilâtını gezmesi, görmesi, hizmetinin büro hiz
meti olmamasını icabettirmez. Bu itibarla aske
rî' makamlarda çalışanların da vazife dolayısiyle 
tetkik veya teftişe çıkmaları hizmetlerinin mahi
yetini değiştirmez. Bu cihetin açıkanması şüp
hesiz faydalı olmuştur, konuşulanları bu suretle 
zabıtlara geçirmek imkânını buluyoruz. 

Bir misal olarak arzedeyim: Bir tümen ko
mutanına, fiilen kıta komutanı olduğu için, emir 
eri veriyoruz. Fakat tümen komutanının yar
dımcısı, talim ve terbiye işlerinde ona refakat 
etmek mevkiinde bulunan Kurmay Başkanına 
da emir eri vereceğiz. Ancak bu tümende, as
kerî müesseselerde, askerî teşkilât hakkında faz
la malûmatım yoktur, bir zuhûl yaparsam 
efendim. 

Farzedelim tümende levazım müdürlüğü di-
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ye bir makam mevcutsa bu subaya emir eri ver-
miyeceğiz. Bu hizmetin galip ve müstemir te
lâkki olunan vasfı, büro hizmetidir. Ârizi ola
rak levazım müdürü bâzı ambarları ve depoları 
teftiş edebilir, fakat vazifesinin mahiyeti kendi
sinin büro hizmetini görmesini icabettirir. Bu 
noktayı tasrih etmek istiyorum. 

Bir de emir erleri müessesesinin rızaya tâbi 
olması keyfiyeti mevzuubahis oldu. Bu, zannede
rim ki, komisyonumuzun emir erleri müessesesi
ni bir hizmet müessesesi olarak değil, fakat or
du içinde memleketimizin icaplarından doğan 
bir yardımlaşma müessesesi ve vazifesi olarak 
telâkki etme prensibi ile bağdaşamıyacaktır. Bu
nu hizmet değil, bir vazife olarak kabul ettiği
miz takdirde artık bu askerî vazifenin ifasın
da rıza olmamak lâzımgelir kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Birinci maddenin ikinci fıkra
sında sehven unutulduğunu söylediğiniz kısmı 
lütfen tekrar eder misiniz1? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA HALÛK ŞA
MAN (Devamla) — Genelkurmay Başkanlığınca 
kabul edilerek Millî Savunma Bakanlığınca tas
dik edilen kadroları işgal eden. Yahut mese
lâ İçişlerinde jandarma, G-ümrükte Gümrük mu
hafaza teşkilâtı olduğunu da nazara alarak, 
(ilgili bakanlıklarca) diyelim. 

BAŞKAN — Redaksiyon için maddeyi geri 
alıyor muşunu? 

HALÛK ŞAMAN (Devamla) — Evet efen
dim, geri alıyoruz. 

. HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Bir 
sual soracağım : 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN ORTAKCİOGLU (Çorum) — 

Jandarmalar sizin ortaya atmış olduğunuz kri-
teryum esasına göre kıta komutanı sayılacak 
mı? Vilâyet jandarma komutanı, tabur komu
tanı, bölük komutanı, .hattâ Jandarma Genel 
JComutanlığmda bulunan subaylar kıta komu
tanı sayılacak mı ve emir eri alacaklar mı? 

HALÛK ŞAMAN (Devamla) — Askerî teş
kilât hakkında fikrim olmamakla beraber elbette 
bu kanunu tatbik edecek zevat bunu takdir ede
cektir. Yalnız zannediyorum, jandarma kıta-
'ları mevcuttur. Büro hizmeti görenler cihette
ki emir eri alamıyacaktır. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Bir sual daha, vilâyetlerde (bölük komutanının 
emrinde jandarma bölüğü vardır. Fakat ne 
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alay, ne bölük komutanı veya ne de tabur ko
mutanı dışarı çıkmamaktadır. Bunlar bulun
dukları karakollarda vazife görmektedir. Bun
ların durumları şimdi oortaya atmış olduğunuz 
kriteryum ile halledilecek midir? 

HALÛK ŞAMAN (Devamla) — Bu sualinizi 
şu şekilde cevaplandırmak kaJbil'dir. Yalnız Ko
misyon arkadaşlarım benim bu fikrime iştirak 
edip etmemekte seıfbesttirler. (Kendileriyle iti-
şare ediniz sesleri). Burada hepsi de hazır de
ğildir. 

BAŞKAN — Rica ederim, hatibin sözünü 
kesmeyiniz. 

HALÛK ŞAMAN (Devamla) — Efendim, 
Jandarma komutanlıklarının vazifeleri teftiş, 
takip ve asayişi muhafaza olduğuna göre il ve 
ilce jandarma komutanlarına da bu tasarıya gö
re emir eri verilmesi lâzım gelecektir. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI SEYFÎ KURT-
bek (Ankara) — Efendim, askerî birliklerin 
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hangilerinin kıta, hangilerinin komisyon tasa
rısında mevzuubahis elttiği, geri hizmet olduğu 
Sayrıca etüd edilerek tesbit edilmek lâzımgel-
ımektedir. Jandarma alayı kıta mıdır, değil mi
dir, bütün (bu hususlar açıklanacaktır. Bu su-
iretle Bakanlığın ttesfbit etmiş olduğu kadrolar 
yüksek tasvibinize sunularak ayrıca açıklanmış -
ı olacaktır. O zaman Meclis zabıtları ve kanunun 
müzakeresinde belirmiş olan temayüller ve ka
naatler aksine bir hal olursa tashih edilir. Mec-
'lisin temayülü anlaşılmıştır, kanunun maksadı 
da meydandadır. Kıta komutanları ve hareket 
halinde talim başında bulunan kumandanlar 
mevzuubaihistir. Gerek Milli Savunma Bakan
lığı, gerekse ilgili (bakanlıklar Jsanunun bu ruhu 
dahilinde hareket ederek tatbika geçeceklerdir. 

BAŞKAN — Vakit gecikmiştir. 22 . XII . 
1952 Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üze
re Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,40 
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Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğünün 1948 Bütçe yılı Kesinhesap Kanununa ve-

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Kemal' Eren 
Hâmit Koray 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Talât îltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfî öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Nail Geveci 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 

rilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katüm ıyan 1ar 
Açık Milletvekillikleri 

487 
260 
258 

1 
1 

217 
10 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnanı 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Mehmet Erkazaneı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar <• 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

i ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Bahadır Dülger | 

1 Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Altmel 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
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Salih Fuad Keçeci 
Ahilya Moshos 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMÎB 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Cemal Tunca 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Akay 
Mahmut Erbil 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Hidayet Aydmer 

Sıtkı Salim Burçak 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Aşna Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Refik Şevket ince 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Abullah Aytemiz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci . 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu . 

A$HÜ Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüteeyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Aikyol 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
izzet Akçal 

-Kemal Balta 
SAMSUN 

Haşim Alişan 
Naci Berkman 
ismail Işın 
Tevfik Geri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevf ik Coşkun 
Yusuf Zıya Eker 
Sinan Tekelioğlu 

SffitD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

StNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Halil îmre 

Hüseyin Yüksel 
TEKİRDAĞ 

İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tunıtaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökenen 
Muzaffer Ünal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarafeçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karshoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu ^ 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 

SEYHAN 
Cezmi Türk 
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[Çekinserler] 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 

[Oya hatılmıy anlar] 

AFYON KARAHlSAR 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı (Baş-
kanvekili) 

AMASYA 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
(Bakan) 
Eamiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket İnce 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderfis (Ba
kan) 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Müfit Erlpıyumcu 
Enver Güreli (Bakan) 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
( 1 -Ü.) 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı* Yırcalı (Bakan) 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
(t) 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Halil Ayan 
Eaif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
ihsan Karasioşlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk** 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Said Başak 

Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu (I.) 
Sabri Erduman 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Kemal Z«ytinoğlu (Ba
kan) 

GAZÎANTEB 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu , 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Fuad Köprülk (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar (I.) 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir (I. Ü.) 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muhiddin Erener 
Necdet tncekara 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
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Ali Kıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Fikret Fiüz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş, 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 

Himmet ölçmen 
Mıırad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik -
Ahmet îhsan Gürsoy 
İhsan Şerif özgen (I. Ü.) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Kâzım Taukent (I.) 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhalttin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen (Bakan) 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Rıza Erten 
AbdülkadiT Kalav 
Cevdet; öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 

Naclir NaJdî' 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Haindi Dayı 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Fajıri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Osman Kavakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
(Salim Serçe 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 

Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil • 

TJRFA 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant (Bakan) 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak 

Denizli 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Sivas 

[Açık Milletvekillikleri] 
Tokad 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 

10 
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1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı A / l işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanuna 

-

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali îhsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsa] 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Talât Iltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu j 

verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı ": 487 
Oy verenler : 256 

Kabul edenler : 256 
Reddedenler : 

ÇeHnserler : 
Oya katılmıyanlar : 221 

Açık Milletvekillikleri : 10 

[Kabul edenler] 
1 Mücteba Iştın 

Ali Fahri İşeri 
BİLECİK 

İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman | 

1 Celâl Otman 
ÇORUH 

Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Bahadır Dülger | 

1 Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Galip Kınoğlu 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Ahuya Moshos 

344 — 



B : 19 19 .12.1952 O : 2 
Mithat Sözer 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Avni Başman 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Vasfı Menteş 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçm 

KASTAMONU 
Galib D-eniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
îsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Akay 
Mahmut Erbil 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 

Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman' Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
îsmet înönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Refik Şevket ince 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Abullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 

Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
îsmail Işın 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmî Türk 

SURD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SÎNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
AH Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 

Halil Imre 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarafcçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Celal öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Alî Riza Ineealemdar-
oğlu 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Oya katılmıyanlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Avni Tan 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
-Celâl Yardımcı (Baş-
kanvekili) 

AMASYA 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Osman Şevki çiçekdağ 
(Bakan) 
Ramız Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket İnce 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat (t.) 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem M'enderes (Ba
kan) ! 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Müfit Erkuyumeu 
Enver Güreli (Bakan) 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(t. Ü.) 
Yahya Pervan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı (Bakan) 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
(t) 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak | 

Vahit Yöntem 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
BURSA 

Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Saip Özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak 
Nâzım Önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanollu (î.) 
Sabri Erduman 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan (Ba
kan) 
Kemal Zeytinollu (Ba
kan) 

GAZİANTEB 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San * 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
İhsan' Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar (1.) | 

Ahmet Topçu 
Senihi Yürüten 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Ald'emir (î. Ü.) 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Necdet îneekara 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 

— 346 — 



B : 19 19 .12 .1952 O : 2 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan .Gürsoy 
İhsan Şerif özgen (f. 
Ü.) 

MALATYA 
Esat Doğan 

Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Kâzım Taşkent (t.) 
Muhlis Tümay 

MABAŞ 
Ahmet Bozdağ 

Salâhattin Hüdayioğlu 
Nedim ökr.ıon (Bakan) 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Mdımet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdüfllkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemali Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Naldi 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Osman Kavakoğlu 

[Açık Millet 
Denizli 2 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas 1 

Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 

SİVAS 
Nâzım Ağacikoğlu 
Şevki Ecevit 
NureUtkı Ertürk 
Rifat öçten 
Sedat Zeki Örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattm Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Binıgül 
Şevket Mocan 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 

vekillikleri] 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

10 

Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğlıı 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URPA 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 

YOZOAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Hâ§im Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant (Bakan) 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak 

)>m<i 





S. SAYISI : 33 
Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ'ın milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
(3/310) 

T.C. 
Başbakanlık 24 . IV . 1952 

Yazı İşleri ve Sicil Müdrlüğü 
Özel No: 6/2-1134, 6/1217 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığa 

Yapmış olduğu vazifeden dolayı Pazarcık eski Yargıcı ve halen İslâhiye'de Avukat Ahmet Ka
ran 'ı mektupla tahkir ve tehdit ettiği şikâyet olunan Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ hakkın
da Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adalet Bakan
lığından alman 12 . IV . 1952 tarih ve 65/181 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunul
duğunu aygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Adalet Bakanlığının (Oeza îş. U. Md. 12 . IV . 1952 tarih ve 65/181 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Yüksek Başbakanlığa 

Maraş C. Savcılığından alman 18 . İÜ . 1952 tarihli yazıda: 
Yapmış olduğu vazifeden dolayı Pazarcık eski Yargıcı ve halen İslâhiye'de Avukat Ahmet Ka

ran'ı mektupla tahkir ve tehdit etiği şikâyet olunan Maraş Miletvekili Ahmet Bozdağ hakkmda ta
kibat icrası için Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması, Pazarcık C. Savcılığının işarına at
fen talep olunmuştur. 

Bu olaya dair adı geçen Savcılıktan gönderilen 14 . II . 1952 tarihli şikâyet dilekçesi ile soruş
turma kâğıtları bağlı olarak sunulmuş olduğundan , Anayasanm 17 nci maddesi hükmü dairesin
de gereğinin yapılmasına müsaade buvurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Adalet Bakanı 
U. Naeuhioğlu 



— 2 ~ 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulan Kar

ma Komisyon 
Esas No. 3/310 
Karar No. 1 

12 . XII . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Yapmış olduğu vazifeden dolayı Pazarcık es
ki Yargıcı ve halen tslâhiye'de Avukat Ahmet 
Karan 'ı mektupla tahkir ve tehdit ettiğinden do
layı suçlu sanılan Maraş Milletvekili Ahmet 
Bozdağ'ın milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkındaki Başbakanlığın 6/2-1134, 
6/1217 sayı ve 24 . IV . 1952 tarihli yazısı ile ili
şiği dosya, Karma Komisyonumuza havale edil
mekle konunun incelenmesi ve sonuca gör© rapo
runun yazılmam için, İçtüzüğün 178 nei mad
desi gereğince ad çekme suretiyle ayrılan hazır
lama komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzcaa da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Ahmet Bozdağ'a isnat 
olunan suç Anayasanın 12 ve 27 nci maddele
rinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın İçtüzüğün 180 nci maddesi gere
ğince dönem sonuna bırakılmasına oy birliği ile 
karar verildi. 

Kamutayın Yüce tasvibine arz olunmak üze
re, yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 

Karma Komisyon Başkanı 

Afyon K. 
K. özçoban 

Ankara 
O. T. tltekin 

Aydın 
C. Ülkü 
Çankırı 

C. Boynuk 
Edirne 

M. Enginün 
Erzurum 
M. Yazıcı 
İsparta 

R. Turgut 
izmir 

//. E. Adtvar 
tzmir 

Z. H. Velibcşe 
Konya 

R. Alabay 
Malatya 

M. Kartal 
Maraş 

M. özsoy 
Sivas 

§. Ecevit 
F. L. Karq^smmQQtu 

Bu Bapoç Sözcüsü Kâtip 
lİCa îsa Konya 

Ş. Ergin T. Kozbek 

t. H. Âkyüz 
Tokad 

M. önal 

Amasya 
/. Olgaç 
Ankara 

(7. Soydan 
Balıkesir 
V. Asena 
Çoruh 

M. Güney 
Erzincan 

S. Sağıroğlu 
Gazianteb 
G. Ktnoğlu 

İstanbul 
E. H. Demirelli 

İzmir 
A. Başman 

Kars 
L. Aküzüm 

Konya 
//. Aydtner 

Manisa 
R. §. tnce 

Mardin 
M. K. Boran 

Sivas 
N. Ertürk 

Tokad 
Z. Betil 

Ankara 
R. Eren 
Aydın 

N. Geveci 
Çanakkale 

N. Kiriscioğlu 
Çorum 

H. Ortakmoğlu 
Erzurum 
E. Karan 
G-ümüşauc 

// . ToMemir 
İstanbul 

A. Moshos 
tzmir 

H. özyörük 
Kayseri 

Y. Z. Turgut 
Konya 

M. Oluz 
Manisa 

M. Tümay 
Siird 

#. Türkdoğa/n 
Sivas 

R. öçten 
Tokad 

H. ökeren 
Yozgadl 

N. Ü. Alcıh 

( S. Sayısı : 33 ) 



S. SAYISI : 34 
Zonguldak Milletvekili Hüseyin Balık'm milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

(3 /311) 

T. Ç. 
Başbakanlık 24 . TV . 1952 

Yazı işleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No : 6/2-1133, 6/1216 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

8 . IX . 1950 tarihinde Bartın'da yapılan belediye seçimi dolayısiyle sandık kurullarının tasni
fe başladıkları ve halk arasında seçimi kimlerin kazandığısın anlaşıldığı bir sırada adaylık itirazla
rını tetkik edemiyeeek bir merci olan sandık kurullarına, tasnifi geciktirmek maksadiyle itirazda 
bulunmak suretiyle kötü niyetle hareket ettiğinin anlaşıldığı bildirilen Zonguldak Milletvekili Hü
seyin Bahk hakkında Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere 
Adalet Bakanlığından alınan 11 . IV . 1952 tarih ve 67/182 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı 
olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Adalet Bakanlığının (Ceza İş. U. Md.) 11 . IV . 1952 taröı ve 67/182 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Yüksek Başbakanlığa 

Bartın C. Savcılığından alman 8 . 111 . 1952 gün ve 92/1147 sayılı yazıda; 
Zonguldak Milletvekili Hüseyin Balık 'm, 3 . IX . 1950 günü Bartın'da yapılan belediye seçi

mi dolayısiyle sandık kurullarının tasnife başladıkları ve halk arastada seçimi kimlerin kazandığı
nın anlaşıldığı bir sırada adaylık itirazlarını tetkik edemiyeeek bir merci olan sandık kurullarına, 
Kemal Samancıoğlu'nun adaylığına, tasnifi geciktirmek maksadiyle itirazda bulunmak suretiyle 
kötü niyetle hareket ettiği anlaşıldığından bahsile 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 145 
nci maddesi hükmüne tevfikan hakkında kovuşturma yapılmak üzere milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması istenilmiştir. 

Adı geçen savcılıktan gönderden mezkûr olaya ait kâğıtlar bağlı olarak sunulmuş olduğundan, 
Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereğinin ifasına müsaade buyuruimasını saygılarım
la arz ve rica ederim. 

; " Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 



_ 2 — 
Anayasa ye Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon rapora 

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

kurulan Karma Komisyon 
Esas No. 3/311 

Karar No, 2 

1% . XII . İ952 

Yüksek Başkanlığa 

3 . IX . 1950 tarihinde Bartın 1da yapılan Be
lediye seçimi dolayısiyle sandık kurullarının 
tasnife başladıkları ve halk arasında seçimi kimle
rin kazandığının anlaşıldığı bir sırada adaylık iti
razlarını t'etkik edemiyeeek bir merci olan san
dık kurullarına, tasnifi geciktirmek maksa-
diyle itirazda bulunmak sureliyle kötü niyetli 
hareket ettiğinden dolayı suçlu sanılan Zongul
dak Milletvekili Hüseyin Balık'm milletvekil
liği dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 
Başbakanlığın 6/2-1133, 6/1216 sayılı ve 24 . 
IV . 1952 tarihli yazısı ile ilişiği dosya, karma 
komisyonumuza havale 'edilmekle konunun ince
lenmesi ve sonuca göre raporunun yazılması 
için İçtüzüğün 178 nci maddesi gereğince ad 
çekme suretiyle ayrılan hazırlama komisyonuna 
tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rar)or ve konuya ait dosya 
karma komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Hüseyin Balık'a isnat 
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 oy birliğiyle 
karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzohınmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet Emisyonlarından kurulan 

Karma Komisyon Başkanı 
Manisa 

F. L. Karaosmanoğlu 

Bu Rapor Sözcüsü 
Manisa 

Ş. Ergin 
Afyon K. 

K. Özçoban 
Ankara 

O. T, lltekin 
Aydın 

C. Ülkü 
Çankırı 

G. Boynuk 
Edirne 

M. Enginün 
Erzurum 
M. Yazıcı 
İsparta 

R. Turgut 
tzmir 

H. E. Adıvar 
İzmir 

Z. H. Velibeşe 
Konya 

R. Alabay 
Malatya 

M. Kartal 
Maraş 

M. özsoy 
.Sivas 

•Ş. Ecevit 
Tekirdağ 

/. II. Akyüz 
Tokad 

Mv önal 

Amasya 
/. Olgaç 
Ankara 

C. Soydan 
Balıkesir 
V. Asena 
Çoruh 

M. Güney 
Erzimcan 

8. Sağıroğlu 
Gazianteb 
G. Kınoğlu 

tstanbul 
F. H, DemirelU 

tzmir 
A. Başman 

Kars 
L. Aküzüm 

Konya 
H. Aydıner 

Manisa 
R. »5. înce, 

Mardin 
M. K. Boran 

Siva^ 
N. Ertürk 

Tokad 
Z. Beti! 

Kâtip 
Konya 

T Kozbek 
Ankara 
R. Eren 
Aydın 

N. Geveci 
Çanakkale 

N. Kirişcioğlu 
Çorum 

H. Ortakcıoğlu 
Erzurum 
E. Karan 

Oümüşane 
»H. Tokdemir 

İstanbul 
A. Moshos 

tzmir 
H. özyörûk 

Kayseri 
Y. Z. Turgut 

Konya 
M. Obuz 
Manika 

M. Tümay 
Siird 

Ş. Türkdoğan 
Sivas 

R. öçten 
Tokad 

H. ökeren 
Yozgad 

N. Ü. Alçılı 

( S. Sayısı : 34 ) 



S. SAYISI : 3 5 
Ordu Milletvekili Naşit Fırat'ın milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3/327) 

T. C. 
Başbahınuk 31 .V . 1952 

Yazt îşler ve Sicü Müdürlüğü 
özel No : 6/2 - 1243, 6/1596 

Büyük Millet Meclisi Yükıek Başkanlığına 

24 Mart 1952 tarihinde Manisa'da Cumhuriyet Halk Partisi binasında yapılan siyasi bir toplan
tıda, Türk Ceza Kanununun (161) nei maddesine temas eden beyanatından dolayı Ordu Milletve
kili Naşit Fırat hakkında Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek 
üzere Millî Savunma Bakanlığından alman 24. IV. 1952 tarih ve 52/2065 sayılı tezkere örneği ile 
eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A.Menderes 

Millî Savunma Bakanlığının (Askerî Adalet İşleri Başkanlığı) 24. IV . 1952 tarih ve 52/2065 
sayılı tezkeresi örneğidir. 

Başbakanlığa 

24 Mart 1952 tarihinde Manisa'da TJ. P. si binasında yapılan siyasi bir toplantıda Ordu Mil
letvekili Naşit Fırat'ın Türk Ceza Kanununun 161. maddesine temas eden beyanatna dair Adalet 
Bakanlğınm 12. IV. 1952 gün ve O. îş. V. Md. 50 sayılı yazısiyle gelen evrak Anayasanın 17. 
maddesi mucibince ekte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini arzederim. 
M. S. B. 

S. Köymen 



Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 

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

kurulan Karma Komisyon 
Esas No: S/327 
Karar No: 6 

Yüksek Başkanlığa 

Karma Komisyon raporu 

12 . XII . 1952 

24 Mart 1952 tarihinde Manisa'da Cumhuri
yet Halk Partisi binasında yapılan siyasi bir 
toplantıda, Türk Ceza Kanununun 161 nci mad
desine temas eden beyanatından dolayı suçlu 
sanılan Ordu Milletvekili Naşit Fırat ' ın millet
vekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hak
kındaki Başbakanlığın 6/2-1243, 6/1596 sayı ve 
31 . V . 1952 tarihli yazısı ile i l işip dosya Kar
ma Komisyonumuza havale «dilmekle konunun 
incelenmesi ve sonuca göre raporunun yazılması 
için, İçtüzüğün 178 nci maddesi gereğince ad 
çekme suretiyle ayrılan Hazırlama Komisyonu
na tevdi edilmişti, 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, Ordu Milletvekili Naşit Fırat ' ın, 
24 . m . 1952 tarihinde Manisa'da C. H. P. 
Toplantısında (Devlet Başkanının, Başbakanın, 
MÜH Savunma Bakanının kararı ile Kore'ye as
ker gönderiliyor, Meclisten karar alınmı
yor. Dünkü düşmanımız İngiltere el'an diişmanı-
mızdır. Kara gözümüz için silâh vermiyorlar, 
harb bir ölüm, bir fecaattir. Harb insanları kasıp 
kavurur. Biz kimseye Türk 'ün kahramanlığını 
anlatmaya mecbur değiliz. Irzımıza, malımıza 
tecavüz eden olursa harb ederiz. Yoksa hatır için 
değil. Kahramanlığımızı harice göstermeye 
mecbur değiliz. Büyük felâket günleri yaşıyo
ruz. Önümüz kapkaranlıktır. Hükümet bu felâ
ketlerden bizi haberdar etmiyor. Memleketi yok 
yere harbe sokabilirler) elediği iddia edilmek
tedir. 

Ordu Milletvekili Naşit Fırat 'a isnat edilen 
suçun mahiyeti itibariyle T. Ceza Kanununun 161 
nci maddesinin anasın cürmiyesine dâhil bulunma
dığı gibi isnatlanan sözlerin tetkik edilen ifade
lerin incelenmesinde dahi söylendiğine kanaat 
getirilememiş olmakla yapılmak istenen kovuş
turma ve yargılamanın İçtüzüğün 180 nci mad

desi gereğince dönem sonuna bırakılmasına oy 
birliğinle karar verildi 

Kamutayın Yüce tasvibine a-rzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından, kurutla» 
Karma Komisyon Başkanı 

Manisa 
F. L. Karmsmanoğiu 

Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 
Manisa Konya 

Ş- Ergin T. Kozbek 
Afyon K. Amasya Ankara 

K. Özçoban I. Olgaç R. Eren 
Ankara Ankara Aydın 

O. T. îltekin C. Soydan N. Geveci 
Aydın Balıkesir Çanakkale 

C. Ülkü V. Asena N. Kirişcioğlu 
Çankırı Çoruh Çorum 

C. Boynuk M. Gimey II. Ortakctoğlu 
Edirne Erzincan Erzurum 

M. Ediğinim S. Sağtroğlu E. Karart 
Rrzurunı Gazianteb Oünrüşane 
M. Yanıcı a. Ktnoğlu H. Tokdemir 
İsparta İstanbul İstanbul 

R. Turgut F. H. Demir elli A. Moshos 
İzmir İzmir İzmir 

//. E. Aâıvar A. Başman İT. özyörük 
tzmir Kars Kayseri 

Z. II. Velibeşe L. Aküzüm Y. Z. Turgut 
Konya Konya Konya 

R. Alabay II. Aydın er M. Obuz 
Malatya »Manisa Manisa 

M. Kartal R. Ş. ince M. Tümay 
Maraş Mardin Siird 

-V. özsoy M. K. Boran 8. Türkdoğan 
Sivas Sivas Sivas 

S. Eccvii N. Ertürk R. öçten 
Tekirdağ- Tokad Tokad 

/. II. Akyüz Z. Betil H. ökeren 
Tokad Yozgad 

M. Önal, N. Ü. Alcıh 

( S. Sayısı : 35 ) 



S. SAYISI : 3 6 
Seyhan Milletvekili Mahmut Kibaroğlu'nun milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması baklanda Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

(3/328) 

T. C. 
Başbakanlık 31 . V . 1952 

Yazı İğleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No : 6/2-1455, 6/1598 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

tfa ettiği vazifeden dolayı Belediye Zabıta Memuru Mustafa Kuçük'ü dövdüğü ve tahkir ettiği 
tesbit olunan Seyhan Milletvekili Mahmut Kibaroğlu hakkında Anayasanın 17 nci maddesi hükmü 
dairesinde gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alınan 15 . V . 1952 tarih ve 73/245 
sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
> < - • • - . . A. Menderes 

Adalet Bakanlığının (Ceza îş. U. Md.) 15 . V . 1952 tarih ve 73/245 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Yüksek Başbakanlığa 

Ankara C. Savcılığından alman 6 . V . 1952 tarihli yazıda : 
Seyhan Milletvekili Mahmut Kibaroğlu'nun, 1 Nisan 1952 günü bizzat idare ettiği 315 pilâka 

No. lu otomobil ile Ulus Meydanı'ndan Maltepe'ye giderken Gazi Mustafa Kemal Bulvarını döne
cek yerde yolun, yayaların geçmesine tahsis edilen himaye çizgisi üzerinde durduğunu gören o böl
gede görevli Belediye Zabıta Memuru Mustafa Küçük'ün otomobili biraz geriye almasını söyle
mesi üzerine yere inerek ifa ettiği vazifeden dolayı mumaileyhi dövdüğü ve tahkir ettiği tesbit 
edildiğinden, hakkında takibat icrası için milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması istenmiştir. 

Adı geçen Savcılıktan gönderilen mezkûr hâdiseye ait hazırlık tahkikatı evrakı bağlı olarak yük
sek huzurlarına sunulmuş olduğundan, aleyhine suç isnat olunan Milletvekili Mahmut Kibaroğlu 
hakkında Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken işlemin ifasına müsaade Duyurul
masını saygılarımla rica ederim. 

Adalet Bakanı 
B. Nasuhioğlu 



— 2 — 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa w Adalet Komisyonlarında* 12 . ZH . 19&İ 

Kurulan Karma Komisyon 
Esas No. 3/328 
Karar No. 3 

Yüksek Başkanlığa 

İfa ettiği vazifeden dolayı Belediye Zabıta 
Memuru Mustafa Küçük'ü dövdüğü ve tahkir 
ettiği tesbit olunmasından ötürü suçlu sanılan 
Seyhan Milletvekili Mahmut Kibaroğlu'nun 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkındaki Başbakanlığın 6/2 - 1455, 6/1598 
sayı ve 31 . V . 1952 tarihli yazısı ile ilişiği dos
ya, Karma Komisyonumuza havale edilmekle 
konunun incelenmesi ve sonuca'göre raporunun 
yazılması için, İçtüzüğün 178 nei maddeci ge
reğince 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 Mahmut Kibaroğlu'na 
isnat olunan suçun Anayasanın 12 ve 27 nci 
maddelerinde yasalı suçların dışında kaldığı an
laşıldı, 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın İçtüzüğün 180 nci maddesi gere
ğince dönem sonuna bırakılmasına oy birliği 
ile karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolumnak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet komisy<mlarmdan kurulan 

Karma Komisyoni Başkana 
Manisa 

F. L. Karaosmanoğlu 
Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 

Manisa Konya 
gf. Ercin T. Kozbek 

• ı « • » 11 
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Afyon» K. 
K. özçoban 

Ankara 
0. T. lltekin 

Aydın 
C. Ülkü 
Çankırı 

C. Boynuk 
Edirne 

M. Enginün 
Erzurum 
M. Yazıcı 
İsparta 

R. Turgut 
izmir 

Amasya 
/. Olgaç 
Ankara 

C. Soydan 
Balıkesir 
V, Asma 
Çoruh 

M. Güney 
Erzincan 

8. Sağıroğlu 
Gazianteb 
G. Kınoğlu 

istanbul 

Ankara 
R. Eren 
Aydın 

N. Geveci 
Çanakkale 

N. Kirişcioğlu 
Çorum 

H. Ortakcıoğlu 
Erzurum 
E. Katran 
CHimüşane 

H. Tokdemir 
istanbul 

F. H. Demir elli A. Moshos 

H. E. Adıvar 
izmir 

Z. H. YeUbeşe 
Konya 

R. Alabay 
Malatya 

M. Kartal 
Maraş 

M. özsoy 
Sivas 

Ş. Ecevit 
Tekirdağ 

/. H. Akyüz 
Tokad 

M. önal 

Kar» 
L. Aküzüm 

Konya 
H. Aydtner 

Manâsa 
R. Ş. înce 

Mardin 
M. K. Boran 

Sivas 
N. Ertürk 

Tokad 
Z. Betti 

izmir 
H. özyörük 

Kayseri 
Y. Z. Turgut 

Konya 
M. Obuz 
Manisa 

M. Tümay 
Siird 

Ş. Türkdoğan 
Sivas 

R. öçten ' 
Tokad 

H. ökeren 
Yozigad 

N. Ü. Alcth 



S. SAYISI : 37 
Bilecik Milletvekili İsmail Aslan'ın milletvekilliği cfokulmazlıgınm 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi' ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3/347) 

T. C. 
Başbakanlık 14 . VII 1953 

Ya&ı İsleri ve Sicil Müdürlüğü 
özü No.1926-6/2, 6/2075 

Büyük Millet Meclisi Yüksek BftjtatnHftnı 

Bilecik'te çıkan (Doğruyol) Gazetesinin 12 . IV . 1952 tarihli nüshasında yazı islerini fiilen idare 
edenin ismail Aşkın olduğunu göstermek suretiyle 5680 sayılı Basın Kanununun 6 ncı maddesi hük
münü ihlâl ettiği ihbar olunan aynı gazetenin sahibi Bilecik Mîüetvekîli îsmail Aşkın hakkında 
Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından 
alınan 30 . VI . 1952 tarih ve 83/321 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu 
saygılarında arzederün. 

Başbakan 
A. Menderes 

Adalet Bakanlığının (Ceza îş> U. Md.) 30 . VI . 1952 tarih ve 83/321 sayılı tezkeresi örneğidir 

Yüksek Başbakanlığa 

Bilecik C. Savcılığından alınan 20'. V . 1952 tarihli yazıda; 
Bileeik*te çıkan (Doğruyol) Gazetesinin 12 . IV . 1952 tarihli nüshasında yazı işlerini fiilen idare 

edenin îsmail Aşkın ©Huğunu göstermek suretiyle 5680 sayılı Basın Kanununun 6 nçı maddesi hük
münü ihlâl ettiği ihbar olunan aynı gazetenin sahibi Bilecik Milletvekili îsmail Aşkın hakkında 
mezkûr kanunun 9 ncu maddesi delaletiyle 21 nci maddesine tevfikan takibat icrası için milletvekil
liği dokunulmazlığıniE kaldırılması istenmiştir. 

Adı geçen savcılıkta» gönderilen Doğruyol Gazetesinin zikrolunan 12 . IV . 1952 tarihli nüshası 
ile Bedri Mumcu imzalı 16 . IV . 1952 tarihli ihbar dilekçesi ve ilgili diğer kâğıtlar bağlı olarak su
nulmuştur. 

Anayasanın 17 ndi maddesi hükmü dairesinde gereken muamelenin ifasına müsaadelerini saygı
larımla arz ve rica ederim. 

Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
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Anayasa ve Adalet Koalisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet Komisyon

larından kurulan Karma 
Komisyon 

Esas No. 3/347 
Karar No. 7 

12 . XII . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Bilecik'te çıkan «Doğruyob Gazetesinin 
12 . TV . 1952 tarihli nüshasında yazı işlerini 
fiilen idare edenin İsmail Aşkın olduğunu gös
termek suretiyle 5680 sayılı Basın Kanununun 
6 ncı maddesi hükmünü ihlâl ettiğinden dolayı 
suçlu sanıalan Bilecik Milletvekili İsmail Aş
kın'm milletvekilliği dokunulmazlğının kaldırıl
ması hakkındaki Başbakanlığın 6/2 - 1926, 
6/2075 sayı ve 14 . VII . 1952 tarihli yazısı ile 
ilişiği dosya Karma Komisyonumuza havale 
edilmekle konunun incelenmesi ve sonuca 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 tsmail Aşkın'a isnat 
olunan suçun Anayasanın 12 ve 27 nci madde
lerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenilen kavuşturma 
ve yargılamanın dönem sonuna bırakılmasına 
oy birliği ile karar verildi. 

Kamutay'm Yüce tasvibine arz olunmak 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 

Karma Komisyoni Başkanı 
Manisa 

F. L. Karaosmanoğlu 
Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 

Manisa Konya 
8.. Ergin T, Kozbek 

Afyon K. 
K. özçoban 

Ankara 
O. T. lltekin 

Aydın 
C. Ülkü 
Çankırı 

C. Boynuk 
Edirne 

M. Enginün 
Erzurum 
M. Yazıcı 
İsparta 

R. Turgut 
İzmir 

fi. E. Adtvar 
İzmir 

Z. H. VdQ>e§e 
Konya 

B. Alabay 
Malatya 

M. Kartal 
Maraş 

M. Özsoy 
Sivas 

Ş, Ecevit 
Tekirdağ 

/. H. Akyüz 
Tokad 

M. Önal 

Amasya 
/. Olgaç 
Ankara 

C. Soydan 
Bahkesir 
V. Asena 
Çoruh 

M. Güney 
Erzincan 

8. Sağıroğlu 
Gazianteb 
G. Kınoğlu 

İstanbul 
F. H. D emir elli 

tzmİT 
A. Başman 

Kars 
L. Aküzüm 

Konya 
H. Aydıner 

Mandsa 
R. §. ince 

Mardin 
M. K. Boran 

Sivas 
N. Ertürk 

Tokad 
Z. Betil 

Ankara 
R. Eren 
Aydın 

N. Geveci 
Çanakkale 

.V. Kiriscioğlu 
Çorum 

H. Ortakcıoğlu 
Erzurum 
E. Karan 
Gümüşane 

//. Tokdemir 
İstanbul 

A. Moshos 
İzmir 

H. özyörük 
Kayseri 

Y. Z. Turgut 
Konya 

M. Obuz 
Manisa 

M. Tümay 
Sürd 

Ş. Tirkdoğan 
S'ivas 

R. öçten 
Tokad 

H. ökeren 
Yozgakî 

N. ti Aletli 

(S. Sayısı : 37 ) 



S. SAYISI : 38 
İzmir Milletvekili Behzat Bilgin'in milletvekilliği dokuırohttazhgı 
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa* ve 

Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
(3/3Ş2) 

T. C. 
Başbakanlık 9 . X . 19 $2 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No. 6/2-2849,6/2926 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yeniasır Gazetesinin 9 . VI . 1952 tarihli nüshasında, «Halk Partisinin sonu gelmez serveti» baş« 
lığı altında M. Tuncer imzasiyle çıkan yazı, madde tâyini suretiyle Halk Partisini tahkiri tazam-
mun eder mahiyette olduğundan dolayı bu parti avukatı tarafından verilen şahsi dâva dilekçesi 
üzerine M. Tuncer'in müstear ad olduğu ve bafrse konu yazının izmir Milletvekili Behzat Bttgin 
tarafından yazıldı gri anlaşıldığından bahsile adı geçen milletvekili hakkmda Anayasanın İ7 nci 
maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adalet Bttkarrllğmtfcm abnan 27 . IS.*. Î952 
tarih, 49/620-111/460 sayılı tezkere örneği ile eklerinin ilişik olarak sumrtduğtmn saygılarımla 
arzederim. 

Bftsfcekan 
A. Mindere* 

T. C. ' 
Adalet Bakanlığı 27 9 . t&3 

C.ls. V. Müdürlüğü 
M. 49^620/lU/4eO 

ttzü : tzmir Milletvekili Beteat Bildin hakkında. 

Yüksek Başbakanhğa 

Yeniasır gazetesinin 9 . 6 . 1952 tarihli nüshasında, «Halk. Partisinin sonu gehae* serveti» 
başlığı altında M. Ttmcer imzasiyle çıkan yazı, madde tâyini suretiyle Halk Partisini tahkiri tasam
ın un eder mahiyette olduğundan bahsile gazetoriin mesul müdürü Jerfi Yener ile yasa sahibi M. 
Tuncer haklarında takibat icrası talebini mutazatnmın adı geçen parti avukatı Lütfü Arcan imzasiyle 
Toplu Basın Mahkemesi Başkanlığına verilip görev bakımından Sorgu Yargıçlığına tevdi olunan 
15 . 7'.. 1952 günlü şahsi dâva dilekçesiyle yazı sahibi olduğu gösterilen M. Tuncer'in müstear 
ad alduğuna ve yazının İzmir Milletvekili Behzet [Bilgin tarafından yazıldığına dair mezkûr ga
zete müdürlüğünden yazılan 8 . 9 . 1952 günlü jfazı ve milletvekili bulunan sanık Behzat Bilgin'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair İzmir ^orgu Yargıçlığından yazılan 12 . 8 . 1952 gün 
ve 235 sayılı yazı ve ilişikleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Anayasanın 17 nci maddesine tevfikan gfcfiği••* yapılmak üzere Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına tevdiine müsaade buyurulmasını saygılarımla arzederim. 

Adalet Bakanı 
, R. Natuhioğhı 



Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulan 

Karma Komisyon 
Esas No. 3/35$ 

Karar No. 5 

12. XII. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Yeniasir Gazetesinin 9 . V I . 1952 tarihli nüs
hasında, «Halk Partisinin sonu gelmez Korveti» 
başlığı altında M. Tuneer imzası ile çıkan yazı, 
madde tâyini suretiyle Halk Partisini tahkiri 
tazammun eder mahiyette olduğundan dolayı 
bu parti avukatı tarafından verilen şahsi dâva 
dilekçesi üzerine M. Tuneer'in müstear ad ol
duğu ve bahsolunan yazının sahibi olmasından 
dolayı suçlu sanılan îzmir Milletvekili Behzat 
Bilgin'in milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkındaki Başbakanlığın 6/2 - 2849, 
6/2926 sayı ve 9 . X . 1952 tarihli yazısı ile ilişi
ği dosya, karma komisyonumuza ftıavale edil
mekle konunun incelenmesi ve sonuca göre ra
porunun yazılması için, İçtüzüğün 178 nci mad
desi gereğince ad çekme suretiyle ayrılan hazır
lama komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
karma komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Behzat Bilgin'e isnat 
olunan suçun Anayasanın 12 ve 27 nci maddele
rinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

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

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa ve Adalet fcomi&yonlarından oturulan 
Karma Komisyon' Başkanı 

Manisa 
F. L. Karaosmanoğlu 

Bu Rapor Sözcüsü 
Manisa. 

Ş. Ergin 
Afyon K. 

A', özçoban 
Ankara 

O. T. îltekin 
Aydın 

C. Ülkü 
Çankırı 

C. Boynuk 
Edirne 

M. Enginim 
Erzurum 
.¥. Yazın 
İsparta 

R. Turgut 
îzmir 

/ / . E. Adıvar 
îzmir 

Z. H. Velibeşe 
Konya 

R, Alabay 
Malatya 

M. Kartal 
Maraş 

M. özsoy 
Sivas 

Ş. Ecevit 
Tekirdağ 

/ . H. Akyüz 
Tokad 

M. önal 

Amasya 
/ . Olgaç 
Ankara 

C. Soydan 
Balıkesir 
V. Asena 
Çoruh 

M. Güney 
Erzincan 

S. Sağtroğlu 
Gazianteb 
G. Ktnoğlu 

İstanbul 
F. II. Demirelli 

izmir 
A. Başman 

Kars 
L. Aküzüm 

Konya 
H. Ay diner 

Manâsa 
R. Ş. ince 

Mardin 
M. K. Boran 

Sivas 
N. Ertürk 

Tokad 
Z. Betil 

Kâtip 
, Konya 
T. Kozbek 

Ankara 
R. Eren 
Aydın 

.V. Geveei 
Çanakkale 

N. Kirişcioğlu 
Çorum 

// . Ortakcıoğlu 
Erzurum 
E. Karan 
Gümüşane 

II. Tokdemir 
îstanibul 

yi. Moshos 
İzmir 

H. özyörük 
Kayseri 

Y. Z. Turgut 
Konya 

M. Obuz 
Manfca 

-¥. Tümay 
Siird 

Ş. Türkdoğan 
Sivas 

R.öçjen 
Tokad 

H. ökeren 
Yozgaid 

N. Ü. Alçılı 

»m<i 
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S. SAYISI : 39 
İzmir Milletvekili Sadık Giz'in milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3/353) 

T. C. 
Başbakanlık 5 . VII . 1952 

Yazı l§Uri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No. 6/2-1654, 6/1908 

• Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Müddeti içinde, ambanuda mevcut tütün miktarını bildirir beyanname vermediğinden 3437 sa
yılı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 60 ncı maddesi delaletiyle 94 neü maddesine tevfikan 
hakkında ceza tâyini, Tekel îzmir Başmüdürlüğünce istenilmekte olan îzmir Milletvekili Sadık Giz 
hakkında Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adalet Ba
kanlığından alman 3 . VI . 1952 tarih ve 77/273 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak su
nulduğunu "saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Memdere$ 

Adalet Bakanlığının (Ceza îş. U. Md.) 3 . VI . 1951 tarih ve, 77/273 sayılı tezkeresi örneğidir 

Yüksek Başbakanlığa 

îzmir C. Savcılığından alınan 23 . V . 1952 tarihli yazıda; 
Müddeti içinde, ambarında mevcut tütün miktarını bildirir beyanname vermediğinden dolayı 

Sadık Giz hakkında 3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 60 ncı maddesi delaletiyle 
94 ncü maddesine tevfikan ceza tâyini Tekel îzmir Başmüdürlüğünden 23 . I . 1952 tarihli yazı ile 
istenmesi üzerine sulh ceza yargıçlığmca yapılan inceleme neticesinde milletvekili olduğu anlaşılan 
mumaileyh Sadık Giz hakkında ceza tâyin edilebilmek için evvel emirde milletvekilliği dokunulmaz-
lığmm kaldırılması icabedeceğinden bu sebeple usul muamelesinin durdurulmasına 6 . III . 1952 
tarihinde karar verildiği bildirilmiştir. 

Adı geçen savcılıktan gönderilen mezkûr olaya ait dosya bağlı olarak takdim edilmiş olmakla, 
Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken muamelenin ifasına müsaadelerini saygıla
rımla arz ve rica ederim* 

Adalet Bakam 
R. Nasuhiağlv 



— 2 — 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon rapora 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adald Komisyonlarından 

kurulan Karma Komisyon 
Esas No. 3/353 

Karar No. 4 

12 . XII .1952 

Yüfesek Başkanlığa 

Müddeti içinde, ambarında »mevcut tütün mik
tarını bildirir beyanname vermediğinden 3437 
sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 60 
ncı maddesi delaletiyle 94 ncü maddesine tevfi
kan hakkında ceza tâyini, Tekel İzmir Müdür
lüğünce istenilmesinden dolayı suçlu sanılan 
İzmir Milletvekili Sadık Giz'in Milletvekilliği 
dokunulmazlığının kaldrılması hakkındaki Baş-
Bafcanlığın 6/2 - 1654, 6/1908 sayı ve 5 . VII . 
1952 tarihli yazısı ile ilişiği dosya, Karma Ko
misyonumuza havale edilmekle konunun ince-
lenemesS ve sonuca göre raporunun yazılması 
için İçtüzüğün 178 nci maddesi gereğince a el 
çekme suretiyle ayrılan Hazırlama Komisyonu
na tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonumda hazırlanan rapor ve konuya ait dos
ya Karma Komisyonumuzca da incelenip görü

şüldükten sonra, adı geçen Sadık Giz'e isnat 
olunan suçun Anayasannı 12 ve 27 nci madde
lerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma 
ve yargılamanın İçtüzüğün 180 nci maddesi ge
reğince dönem sonuna bırakılmasına oy birliği 
ile karar verildi. 

Kanvutaym yüce tasvibine arzedihneik üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon Başkanı 

Manisa 
F. L. Karaosmanoğlu 

Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 
Manisa Komya 

Ş. Ergin T. Kozbek 

Afyon K. 
K. Özçoban 

Ankara 
0. T. tltekin 

Aydın 
C. Ülkü 

Çankırı 
C. Boynuk 

Edirne 
M. Enginün 

Erzurum 
M. Yazıcı 

İsparta 

Amasya 
/. Olgaç 

Ankara 
C. Soydan 

Balıkesir 
V. Asena 
Çoruh 

M. Güney 
Erzincan 

$. Sağtroğlu 

Gaziantöb 
0. Kınoğlu 

İstanbul 

Ankara 
R. Eren 
Aydın 

' N. Geveci 

Çanakkale 
N. Kirişcioğlu 

Çorum 
H. Ortakcıoğlu 

Erzurum 
E. Karan 
Güanüşane 

H. Tokdemir 

İstanbul 
R. Turgut F. H. Demirelli A. Moshoft 

İzmir İzmir 
/ / . E. Adıvar H. özyörük 

İzmir Kars Kayseri 
Z. H. Velibese L. Aküzüm Y. Z. Turgut 

Konya Konya: Konya 
R. Afabay II. Aydıner M. Obuz 
Malatya Manisa , Manisa 

M. Kartal R. Ş. İnce M. Tümay 
Mara§ Mardin SÜTd 

3/, özsoy M. K. Boran Ş. Türkdoğan 

Sivas Sivas Sivas 
Ş. Ecevit N. Ertürk R. Öçten 
Tekirdağ Tokaıd Tökad 

/. H. Akyüz Z. Beiü H. ökeren 
Tökad Yozgad 

M. Önal N.-Ü. Alcüı 

( S. Sayısı : 39 ) 



S. SAYISI : 4 0 
Muş Milletvekili Ferit Kılıçlarım milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3 /357) 

T. C. 
Başbakanlık 5 . VII . 195* 

Yaz% işleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No. 6/2 - 1726, 6/1907 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

îçcebeei Polis noktasında vazife halinde bulunan İnzibat eri Salim Yurt 'u dövdüğü ve tahkir 
ettiği ihbar ve şikâyet olunan Muş Milletvekili Ferit Kılıçlar hakkında Anayasanın 17 nci mad
desi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 10 . VI . 1952 
tarih ve 80/288 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzeredim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Adalet Bakanlığının (Ceza Is. U. Md.) 10 . VI . 1952 tarih ve 80/288 sayılı tezkeresi örneğidir. 
Yüksek Başbakanlığa 

Ankara C. Savcılığından alınan 27 . V . 1952 tarihli yazıda; 
Îçcebeei Polis noktasında vazife halinde bulunan İnzibat eri Salim Yurt 'u 17 . V . 1952 günü 

saat 22 sıralarında dövdüğü ve tahkir ettiği ihbar ve şikâyet olunan Muş Milletvekili Ferit Kı
lıçlar hakkında kanuni takibat yapılmak üzere mumaileyhin milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması istenmiştir. 

Adı geçen savcılıktan gönderilen mezkûr hâdiseye ait hazırlık tahkikatı evrakı bağlı olarak 
takdim edilmiş olduğundan, Anayasanın 17 nci maddesi hükümleri dairesinde gereğinin ifasına 
müsaadelerini saygılarımla arz ve rica ederim. Adalet Bakanı 

R. Nasuhioğlu 

T. C. 
Başbakanlık 14 . VII . 1952 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No: 1819-6/2, 6/2073 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5 . VII . 1952 tarih ve 1726-6/1907 sayılı tezkereye ektir : 
Ankara Merkez Komutanlığı Cebeci inzibat Subaylığında 89 kolbağı numaralı inzibat Eri 

Ahmetoğlu 1930 doğumlu Salim Yurt 'u 17 . V . 1952 tarihinde devriye olarak vazifeli bulunduğu 
Îçcebeei Polis noktasında dövdüğünden ve hakarette bulunduğundan şikâyet olunan Muş Millet
vekili Ferit Kılıçlar hakkında Anayasanın 17 ncimaddesi hükmü dairesinde gereken karar veril
mek üzere bu defa Millî Savunma Bakanlığından alınan 18 . VI . 1952 tarih ve 52/3126 sayılı tez
kere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. Başlbakan . 

A. Menderes 

Millî Savunma Bakanhğınrn (Askerî Adalet İşleri Başkanlığı) 18 . V I . 1952 tarih ve 52/3126 
sayılı tezkeresi örneğidir. 

Başbakanlığa 
Şikâyetçi, Ankara Merkez K. Cdbeci inzibat Subaylığında 89 toolbağı No. lı inzibat Eri Ah

metoğlu 1930 doğumlu Salim Yurt 'u 17 .V.1952 günü devriye olarak vazifeli bulunduğu Içce-
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beci polis noktasında dövdüğü ve hakarette bulunduğu ilişik olarak sunulan tahkikat dosyası 
münderecatmdan anlaşılan Muş Milletvekili Ferit Kılıçlar'in fiili, As. Y. U. Kanununun 3 ncü 
maddesi gereğince askerî mahkemelerin vazife ve salâhiyetlerine dâhil bulunduğundan hakkın
da gereken kovuşturmanın yapılabilmesi için Anayasanın 17 nci maddesi gereğince işlem yapıl
masını müsaadelerinize arzederim. 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulan Kar

ma Komisyon 
Esas No. 3/357 

Karar No. 8 

12 . XII . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

İçcebeci Polis Noktasında vazife halinde bu
lunan inzibat Eri Salim Yurt'u dövdüğü ve tah
kir ettiğinden dolayı suçlu sanılan Muş Millet
vekili Ferit Kılıçlar'm milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkındaki Başbakanlı
ğın 6/2-1726, 6/1907 sayı ve 5 . VII . 1952 ta
rihli yazısı ile ilişiği dosya, Karma Komisyonu. 
muza havale edilmekle konunun incelenmesi ve 
sonuca göre raporunun yazılması için, İçtüzü
ğün 178 nci maddesi gereğince ad çekme suretiy
le ayrılan hazırlama komisyonuna tevdi edilmiş
ti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme so
nunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Ferit Kılıçlar'a isnat 
olunan suçun Anayasanın 12 ve 27 nci maddele
rinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın İçtüzüğün 180 nci maddesi gere
ğince dönem sonuna bırakılmasına oy birliği ile 
kaTar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arz olunmak üze
re, yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 

Karma Komisyon Başkanı 
Manisa 

F. L. Karaosmanoğlu 
Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 

Manisa Konya 
§.- Ergin T. Kozbek 

Afyon K. 
K. özçoban 

Ankara 
O. T. îltekin 

Aydın 
C. Ülkü 
Çankırı 

C. Boynuk 
Edime 

M. Enginim 
Erzurum 
M. Yazıcı 
İsparta 

H. Turgut 
İzmir 

//. E. Advvar 
İzmir 

Z. II. VeUbeşe 
Konya 

Â*. Alabay 
IVÇalatya 

M. Kartal 
Maraş 

M. özsoy 
Sivas 

Ş. Ecevit 
Tekirdağ 

/. / / . Akyüz 
Tokad 

M. önal 

Amasya 
/ . Olgaç 
Ankara 

O. Soydan 
Bahkesir 
V. Asena 
Çoruh 

M. Güney 
Erzincan 

S. Sağıroğlu 
Gazianteb 

G. Kınoğlu 
İstanbul 

F. II. Demirelli 

Kars 
I. Aküzüm 

Konya 
//. Ay diner 

Man/isa 
R. Ş. İnce 

Mardin 
M. K. Boran 

Sivas 
N. Ertürk 

Tokad 
Z. Betil 

Ankara 
R. Eren 
Aydın 

N. Geveci 
Çanakkale 

N. Kirişcioğlu 
Çorum 

H. Ortakcıoğlu 
Erzurum 
E, Karan 

Gümüşane 
II. Tokdemir 

İstanbul 
A. Moshos 

İzmir 
II. özyörük 

Kayseri 
Y. Z. Turgut 

Konya 
M. Obuz 
Manisa 

M. Tümay 
Sii'rd 

S. Türkdoğan 
Sivas 

B. öçten 
Tokad 

H. ökeren 
Yozgad 

N. Ü. Alcüt 



S. SAYISI : 4 2 
Sinob Milletvekili Server Somuncuoğlu'nun milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

(3/390) 

T. C. 
Başbakanlık 18. XI. 1952 

Yazı îşUri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No. : 6/2-3047, 6/3232 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ruhsatnameleri haricinde Manganez cevheri çıkartıp sevketmek suretiyle, Maadin Nizamnamesi
ne aykırı hareket ettiği iddia olunan Sinob Milletvekili Server Somuncuoğlu hakkında Anayasanın 
17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alınan 15. 
X. 1952 tarih ve 503/115 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla 
arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Adalet Bakanlığının (Ceza îş. U. Md.) 15. X. 1952 tarih ve 503/115 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Yüksek Başbakanlığa 

Kütahya C. Cavcılığının 30 . IX. 1952 gün ve 1268 sayılı yazısiyle ruhsatnameleri haricinde Man
ganez cevheri çıkartıp sevketmek suretiyle Maadin Nizamnamesine aykırı hareket ettiği iddia olunan 
Sinob Milletvekili Server Somuncuoğlu hakkında takibatta bulunulması için milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması istenilmiş olduğundan Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereği
nin ifasına müsaadelerini rica ve jllgili evrak suretlerinin de ilişik olarak sunulduğunu saygı ile 
arzederim. 

Adalet Bakanı 
R. NasuMoğlu 

s 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

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

kurulan Karma Komisyon 
Esas No 3/390 
Karar No. 10 

12 . XII . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Ruhsatnameleri haricinde mangenez cevheri 
çıkartıp sevketmek suretiyle Maadin Nizamname
sine aykırı hareket etmiş olmasından dolayı suç
lu sanılan Sinop Milletvekili Server Somun-
cuoğlu 'nun milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkındaki Başbakanlığın 6/2-3047, 
6/3232 sayı ve 18 . XI . 1952 tarihli yazısı ile 
ilişiği dosya, Karma Komisyonumuza havale 
edilmekle konunun incelenmesi ve sonuca göre 
raporunun yazılması için, içtüzüğün 178 nci 
maddesi gereğince ad çekme suretiyle ayrılan 
hazırlama komisyonuna tevdi edilmişti, 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme so
nunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya, 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Server Somuncuoğlu'-
na isnat olunan 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
ğince dönem sonuna bırakılmasına oy birliği ile 
karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine sunulmak üzere 
yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan' 

Karma Komisyon Başkanı 
Manisa 

F. L. Karaosmanoğlu 
Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 

Manisa Konya 
§. Ergin T. Kozbek 

Afyon K. 
K. özçoban 

Ankara 
0. T. Üt ekin 

Aydın 
C. Ülkü 
Çankırı • 

C. Boynuk 
Edirne 

M. Enginün 
Erzurum 
M. Yazıcı 

Amasya 
/. Olgaç 
Ankara 

C. Soydan 
Balıkesir 
V. Asena 
Çoruh 

M. Güney 
Erzincan 

S. Sağıroğlu 
Gazianteb 

G. Kınoğlu 
İsparta istanbul 

R. Turgut F. H. Demirell 
izmir 

H. E. Adıvar * 
izmir 

Z. H. Velibeşe 
Konya 

R. Alabay 
Malıatya 

M. Kartal 
Maraş 

M. özsoy 
Sivas 

Ş. Ecevit 
Tekirdağ 

/. H. Akyüz 
Tokad 

M. önal 

Kars 
L. Aküzüm 

Konya 
H. Ay diner 

Manisa, 
R. Ş. İnce 

Mardin 
M. K. Boran 

Sivas 
N. Ertürk 

Tokad 
Z. Betil 

Ankara 
R. Eren 
Aydm 

N. Geveci 
Çana'kkaıle 

N. Kirişcioğlu 
Çorum 

H. Ortakcıoğlu 
Erzurum 
E. Karan 
Gümüşane 

/ / . Tokdemir 
istanbul 

i A. Moshos 
İzmir 

H. Özyörük 
Kayseri 

Y. Z. Turgut 
Konya 

M. Obuz 
Manisa 

M. Tümay 
Siird 

Ş. Türkdoğan 
Sivas 

R. öçten 
Tokad 

II. ökeren 
Yozgad 

N. Ü. Alçılı 

( S. Sayısı : 42 ) 



S/ SAYISI : 41 
Kırklareli Milletvekili Sıtkı Pekkip'in milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
(3 /358) 

T. C. 
Başbakanlık 14 . VII. 1952 

Yazı îşleri ve Sicil Müdürlüğü 
' özel No : 1925 - 6/2, 6/2074 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kırklareli P. T. T. İdaresinin 1600 mra numarasında kayıtlı radyosunun 1952 yılma ait abone 
bedelini, yapılan tebliğe rağmen ödemediği ihbar olunan Kırklareli Milletvekili Sıtkı Pekkip hak
kında 3222 sayılı Kanun gereğince takibat yapılması ieabettiğinden bahsile bu hususta Anayasa
nın 17 nei maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adalet.Bakanlığından alman 
30. VI . 1952 tarih ve 84/322 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygıla
rımla arzederim.' 

Başbakan 
A. Menderes 

Adalet Bakanlığının (Ceza îş II. Md.) 30. VI . 1952 tarih ve 84/322 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Yüksek Başbakanlığa 

Kırklareli C. Savcılığından alınan 5 . VI. 1952 tarihli yazıda; 
Kırklareli P. T. T. İdaresinin «1600» sıra numarasında kayıtlı radyosunun 1952 yılına ait abone 

bedelini, yapılan tebliğe rağmen ödemediği ihbar olunan Kırklareli Milletvekili Sıtkı Pekkip hak
kında 3222 sayılı Kanun hükmü gereğince takibat yapılmak üzere, mumaileyhin milletvekilliği do
kunulmazlığının kaldırılması istenmiştir. 

Adı geçen savcılıktan gönderilen bu hususa dair kâğıtlar bağlı olarak sunulmuş olduğundan 
Anayasanın 17 nei maddesi hükmü dairesinde gerejken işlemin yapılmasına müsaade buyurulması-
m saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adalet Bakanı 
R. Namhioğlu 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet Komi»yonlarvn<Um 

kurulan Karma Komisyon 
Esas No. 3/358 

Karar No. 9 

12 . XII . 1952 

Yükseli Bakanlığa 

Kırklareli P. T. T. İdaresinin 1600 sıra nu
marasında kayıtlı radyosunun 1952 yılına ait 
abone bedelini, yapılan tebliğe rağmen ödeme
diğinden dolayı suçlu sanılan Kırklareli Millet
vekili Sıtkı Pekkip'in Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması haikkmdaki Başbakan
lığın 6/2 - 1925, 6/2074 sayılı ve 14 . VII . 1952 
tarihli yazısı ile ilişiği dosya, Karma Komisyo
numuza havale edilmekle konunun incelenmesi 
ve sonuca göre raporunun yazılması için İçtü
züğün 178 nci maddesi gereğince ad çeteme su
retiyle 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 Sıtkı Pekkip'e isnat 
olunan suçun Anayasanın 12 ve 27 nci madde
lerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturjna 
ve yargılamanın içtüzüğün 180 nci maddesi ge
reğince dönem sonuna bırakılmasına oy birliği 
ile .karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 

Karma Komisyon Başkanı 
Manisa 

F. L. Karaasmamoğlu 
Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 

Manisa Konya 
Ş< Ergin T. Kozbek 

Afyon K. 
K. özçoban 

Ankara 
O. T. İltekin 

Aydın 
C. Ülkü 
Çankırı 

C. Boynuk 
Edirne 

M. Enğinün 
Erzurum 
M. Yazıcı 
İsparta 

R. Turgut V. 
izmir 

/ / . E. Adıvaı 

Amasya 
/. Olgaç 
Ankara 

C. Soydan 
Balıkesir 
V. Asma 
Çoruh 

M. Güney 
Erzincan 

S. Sağıroğlu 
Gazianteb 
G. Kmoğlu 

istanbul 
/ / . Demirelli 

izmir 
Z. H. Velibeşe 

Konya 
R. Alaba/y 
Malatya 

M. Kartal 
Maraş 

M. özsoy 
Sivas 

Ş. Ecevit 
Tekirdağ 

/. H. Akyüz 
Tokad 

M. önal 

Kars 
L. Aküzüm 

Konya 
H. Aydıner 

Manisa 
R. §. tnce 

Mardin* 
M. K. Boran 

Sivas 
İV. Ertürk 

Tokad 
Z. Betü 

Ankara 
R. Eren 
Aydın 

İV. Geveci 
Çanakkale 

N. K4ri§çiağlu 
Çorum 

H. Ortakctoğlu 
Erzurum 
E. Karan 
Grümüşane 

H. Tokdemdr 
istanbul 

A. Moshos 
izmir 

H. özyörük 
Kayseri 

Y. Z. Turgut 
Konya 

M. Obuz 
Manisa 

M. Tümay 
Siird 

»Şf. Türkdoğan 
Sivas 

R. öçtm 
Tokad 

H. ökeren 
Yozgaıd 

N.Ü. Alcdı 

( 9. Bayisi : 41) 



S. SAYISI : 43 
Bilecik Milletvekili İsmail Aslan'ın milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet komisyonlarmdan kurulan Karma Komisyon raporu 
(3 /393) 

T. C. 
Başbakanlık 18 . XI . 1952 

Yatı İşleri ve Sicü Müdürlüğü 
özel No: 6/2-3296, 6/3238 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bilecik'te çıkan Doğruyol Gazetesinin 24 . V . 1952 tarihli nüshasında (Ertuğrul paçavrası ifti
ra ve tezvirlerine devam ediyor) başlığı altında neşrettiği yazı ile kendisini tahkir eylediği, Sü
leyman Yalçmkaya tarafından şikâyet olunan mezkûr gazetenin mesullerinden yazı sahibi Bilecek 
Milletvekili îsmail aşkın hakkında Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar 
verilmek yzere Adalet Bakanlığından alınan 12 . XI . 1952 tarih ve 545/118 sayılı tezkere örneği 
ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Adalet Bakanlığının (Ceza îş. U. Md.) 12 . XI . 1952 tarih ve 545/118 sayılı tezkeresi örneğidir 

Yüksek Başbakanlığa 

Çok acele 
Bilecik C. Savcılığından alınan 30 . VII . 1952 tarihli yazıda; 
Bilecik'te çıkan Doğruyol Gazetesinin 24 . V . 1952 tarihli nüshasında (Ertuğrul paçavrası iftira 

ve tezvirlerine devam ediyor) başlığı altında neşrettiği yazı ile kendisini tahkir eylediği, Süleyman 
Yalçmkaya tarafından şikâyet olunan mezkûr gazetenin mesullerinden yazı sahibi Bilecik Milletve-* 
kili îsmail Aşkın hakkında takibat icrası için mumaileyhin milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı-
dılması istenmiştir. 

Adı geçen savcılıktan gönderilen Süleyman Yalçmkaya imzalı 28 . V . 1952 tarihli şikâyet di
lekçesi ile diğer kâğıtlar bağlı olarak yüksek huzurlarına sunulmuş olduğundan, Anayasanın 17 nci 
maddesi hükmü dairesinde gereğinin ifasına müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çû;ekdag 



Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon rapora 

T. B. M. M. 
.nayasa ve Adalet komisyonlarında/^ 

kurulan Karma Komisyon 
Esas No. 3/393 
Karar No. 11 

1» . XII . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Bilecik'te çıkan (Doğruyol) gazetesinin 24 . 
V . 1952 tarihli nüshasında (Ertuğrul paçav
rası iftira ve tezvirlerine devam ediyor) başlığı 
altında neşrettiği yazı ile kendisini tahkir ey
lediği, Süleyman Yalçınkaya tarafından şikâyet 
olunan mezkûr gazetenin mesullerinden yazı sa
hibi olmasından dolayı suçlu sanılan Bilecik 
Milletvekili İsmail Aşkın'm milletvekilliği do
kunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Baş
bakanlığın 6/2-3296,6/3238 sayılı 18 . X I . 1952 
tarihli yazısı ile ilişiği dosya, karma komisyo
numuza havale edilmekle konunun incelenmesi 
ve sonuca göre raporunun yazılması için, İçtü
züğün 178 nci maddesi gereğince ad çekme su
retiyle ayrılan hazırlama komisyonuna tevdi 
edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Ka?rma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen İsmail Aşkm'a isnat 
olunan suçun Anayasanın 12 ve 27 nci madde
lerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarJa yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın İçtüzüğün 180 nci maddesi gere
ğince dönem sonuna bırakılmasına oy birliğiyle 
karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurudan' 
Karma Komisyon Başkana 

Manisa 
F. h. Karaosmanoğlu 

Bu Rapor Söaoüsü 
Manisa 

Ş. Ergin 
Afyon K. 

K. ötçobam, 
Ankara 

0. T. lltekin 
Aydın 

C. Ülkü 
Çankırı 

C. Boynuk 
Edirne 

M. Engini'm 
Erzurum 
M. Yazıcı 
İsparta 

R. Turgut 
ÎzmİT 

//. E. Adıvar 
İzmir 

Z. H. Vdibeşe 
Konya 

R. Aldbay 
Malatya 

M. Kartal 
Maraş 

.1/. özsoy 
Sivas 

8. Ecevit 
Tekirdağ 

/. H. Akyüz 
Tokad 

M. önal 

Amasya 
/ . Olgaç 
Ankaıra 

C. Soydan 
Balıkesir 
V. Asena 
Çoruh 

M. Güney 
Erzintean 

8. Sağıroğlu 
Gazianteb 
G. Kınoğlu 

İstanbul 
F. II. Demircili 

İzmir 
A. Başman 

Kars 
L. Aküzüm 

Konya 
H. Ay diner 

Manisa 
R. Ş. İnce 

Mardin 
M. K. Boran 

Sivas 
N. Ertürk 

Tokad 
Z. Betil 

Kâtip 
Konya 

T. Kozbek 
Ankara 
R. Eren 
Aydın 

N. Geveci 
Çanakkale 

N. Kirişcioğlu 
Çorum 

II. Ortakctoğlu 
Erzurum 
E. Karan 
Gümüşane 

H. Tokdemir 
İstanbul 

', A. Moshos 
İzmir 

II. özyörük 
Kayseri 

Y. Z. Turgut 
Konya 

M. Obuz 
Manisa 

M. Tümay 
Siird 

8. Türkdoğan 
Sivas 

R. Öçten 
Tokad 

H. ökeren 
Yozgad 

N. Ü. AUık 

( S. Sayısı : 43 ) 



S. SAYISI : 4 4 
Çanları Milletvekili Celâl Otman'ın milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
(3 /394) 

T. C. 
Başbakanlık W . XI . 1952 

Yazt işleri ve Sicü Müdürlüğü 
Özel No. 6/2 - 3175, 6 - 3233 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı müesseseler için 1949 yılında satmalınan 17 aded 
motorlu vasıtanın mubayaa işinde memuriyet vazifesini suiistimal suçundan lüzumu muhakemesine 
karar verilmiş olan eski Sosyal Yardım Genel Müdürü ve halen çankırı Milletvekili Doktor Celâl 
Otman'ın sorguya çekilebilmesi ve yargılanabilmesi için evvel emirde Yüksek Meclisten müsaade alın
masına Danıştayca karar verilmiş olduğundan gereğinin ifası ricasiyle Sağlk ve Sosyal Yardım 
Bakanlığından gönderilen 27 . X . 1952 tarih ve 54057 sayılı tezkere örneği ile eki dosyanın bağlı 
olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının (Zatişleri ve Muamelât G. Md.) 27 . X .1952 tarih ve 54057 
sayılı tezkeresi örneğidir 

Yüksek Başbakanlığa 

Zata mahsus, 
Bakanlığımıza bağlı müesseseler için 1949 yılında satmalınan 17 aded motorlu vasıtanın mu

bayaa işinde vukuu iddia edilen suiistimal dolayısiyle Maliye Bakanlığına ve Bakanlığımıza bağlı 
müfettişler marifetiyle yaptırılan tetkikat sonunda bir müfettişin muhalif noktai nazarına rağ
men hâdisede münakaşaya hile ve fesat karıştırmak suretiyle T. C. Kanununun 366 ncı 
maddesine muhalif hareket olunduğu kabul edilerek eski Sosyal Yardım Genel Müdürü ve 
halen Çankırı Milletvekili Dr. Celâl Otman ile diğer bâzı memurların hâdisede doğrudan doğru
ya mesuliyetleri bulunduğu kanaatiyle tanzim edilen rapor üzerine Bakanlığımıza mensup ve Me
murin Muhakemat Kanununa tâbi memurlar hakkında tahkikata mübaşeret edilmiş ve tahkik ko
misyonu hâdisenin T. C. Kanununun 366 ncı maddesine tevafuk etmeyip mubayaanın sebep ve 
zaruret bulunmaksızın bir firmanın yedivâhidinde görülmek suretiyle ihalesinde memuriyet va
zifesini suiistimal mahiyeti mütalâa etmiş ve yalnız o zamanki, Sosyal Yardım Genel Müdürü 
Dr. Celâl Otman hakkında T. C. Kanununun 240 ncı maddesine tevfikan iüzumu muhakeme ve di
ğer memurların hiçbir suretle mesuliyetleri bulunmadığı cihetle haklarında m en'i muhakeme ka
rarı verilmesi icabedeceği neticesine vararak tanzim edilen fezleke Danıştay İkinci Dairesine tev
di edilmiş ise de, müşarünileyh dairenin birlikte takdim edilen 4 . VI . 1952 tarih ve 1427/1201 
sayılı kararı ile, Çankırı Milletvekiliğine seçilmiş olan Dr. Celâl Otman'ın sorguya çekilmesinin 
ve yargılanmasının evvel emirde Türkiye Büyük Millet Meclisinin müsaadesine bağlı olduğu cihet
le bu yolda gerekli işlem yapılmak üzere dosya Bakanlığımıza iade edilmiş bulunmaktadır. 
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Danıştay kararı mucibince gereğinin yapılmasına delâlet Duyurulmasını ve bu ise ait tahkikat 

dosyasının birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Dr. E. H. Üstündağ 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarmdan 

kurulan Karma Komisyon 
Esas No. 3/394 
Karar No. 12 

12 . XII . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
müesseseler için 1949 yılmda satın alman 17 
aded motorlu vasıtanın mubayaa işinde memu
riyet vazifesini suiistimal suçundan lüzumu 
muhakemesine karar verilmiş olmasından dolayı 
suçlu sanılan Çankırı Milletvekili Celâl Ot-
man'm milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkındaki Başbakanlığın 6/2 - 3175, 
6/3233 sayı ve 18 . XI . 1952 tarihli yazısı ile 
ilişiği dosya, Karma Komisyonumuza havale 
edilmekle konunun incelenmesi ve sonuca 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 Celâl Otman'a isnat 
olunan suçun Anayasanın 12 ve 27 nci madde
lerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma 
ve yargılamanın İçtüzüğün 180 nci maddesi ge
reğince dönem sonuna bırakılmasına oy birliği* 
ile karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine sunulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 

Karma Komisyonl Başkanı 
Manisa 

F. L. Karaosmanoğlu 
Bu Rapor (Sözcüsü Kâtip 

Manisa (Konya 
Ş. Ergin T. Kozbek . 

Afyon K. 
K. özçoban 

Ankara 
0. T. lltekin 

Aydın 
C. Ülkü 
Çankırı 

C. Boynuk 
Edirne 

M. Enginün 
Erzurum 
M. Yazıcı 
İsparta 

Amasya 
/. Olgaç 
Ankara 

C Soydan 
Balıkesir 
V. Asena 
Çoruh 

M. Güney 
Erzincan 

8. Sağıroğlu 
Gazianteb 
0. Kınoğlu 

İstanbul 
R. Turgut F. B. DemireUi 

îzmîr 
H. E. Adıvar 
îzmir 

X. H. Vdibeşe 
Konya 

R. Alabay 
Malatya 

M. Kartal 
Maraş 

M. Özsoy 
-Sivas 

Ş. Ecevit 
Tekirdağ 

/. E. Akyüz 
Tokad 

M. önal 

Kare 
L. Aküzüm 

Konya 
ff. Aydıner 

Manisa 
R. Ş. İnce 

Mardin 
M. K. Boran 

Sivas 
N. Ertürk . 

Tokad 
Z. Betü • 

Ankara 
R. Eren 
Aydın 

N. Geveci 
Çanakkale 

İV. Kirişcioğlu 
Çorum 

H. Ortakctoğlu 
Erzurum 
E. Karan 
Gümüşane 

H. Tokdemir 
İstanbul 

A. Moshos 
İzmir 

ff. özyörük 
Kayseri 

Y. Z. Turgut 
Konya 

M. Obuz 
Manisa 

M. Tümay 
Siird 

Ş. Türkdoğan 
Sivas 

R. öçUn 
Tokad 

H. ökeren 
Yoggad 

N. Ü. Alcû% 

«•» 
( S. Sayısı : 44) 



S. SAYISI : 4 5 
Kayseri Milletvekili Fikri Apaydındın, IV Numaralı Geçici Dilek
çe Komisyonunun 2 . V I . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
2544 sayılı kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve 

Dilekçe Komisyonu raporu (4/54) 

37 . VI . 1950 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4 No. lu Geçici Dilekçe Komisyonunun 2 . VI . 1950 tarihli 32 sayılı cetvelde bulunan 18 . III . 
1950 gün ve 2544 No. lu Veteriner Fen Memuru Kasım Peker hakkında ittihaz olunan kararın 
Umumi Heyette görüşülmesi hususunu İçtüzük hükümleri gereğince arz ve teklif ederim. 

Kayseri Milletvekili 
F. Apaydın 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B, M. M. 
Düekçe Komisyonu 19 . VI , 1952 

Zat ve Kâğitiş. No. 9827-11646 
JHlskçe Ko. No. 9038-10668 

.K. K. NO. 4-54 
Yüksek Başkanlığa 

Veteriner Fen Memuru Kasım Peker'in, ken
tlisine verilmemekte olan lise diplomasının itası 
hususunun sağlanması talebiyle yaptığı ikinci 
müracaat hakkında da bir muamele ifasına mahal 
olmadığına dair selef Dilekçe Komisyonunca it
tihaz ve 2 . VI . 1950 gün ve 32 sayılı Haftalık 
cetvelde neşredilen 18 . III . 1950 tarihli ve 2544 
numaralı karam karşı Kayseri Milletvekili Fikri 
Apaydın tarafından süresi içinde itiraz edilmiş 
elmakla, bu işe mütaallik dosya incelendi. 

Millî Eğitim Bakanlığının mezkûr dosya için
deki cevabında: «Dilekçi, hariçten muhtelif ta
rihlerde lise imtihanına girmiştir. îlk defa girip 
de tamamlıyamadığı imtihanı Talimatname gere
ğince hükümsüz kalmıştır. Şayet, son defa girdiği 
imtihanı bütün derslere şâmil surette ikmal öl
seydi, diploması verilebilecekti. Yoksa, sözü ge
çen talimatname mucibince artık bir hüküm ifade 
etmiyen ilk imtihanda muvaffak olduğu dersle
rin, sonraki imtihanda başarı gösterdiği dersler

le birleştirilmesine ve bu suretle kendisine dip
loma verilmesine imkân yoktur. Esasen dilekçi
nin bu hususta iki kere Danısjtayda açmış oldu
ğu dâva, buraca varit görülmiyerek reddedilmiş, 
tashihi karar talebi de kabul olunmamıştır.» De
nilmektedir. 

Selef Komisyonun bu baptaki müracaatlar 
hakkında verdiği kararlara gelince; bunlardan 
birincisi ve 9 . XII . 1949 tarih ve 1877 numara
lısı, bir işlem yapılmasına yer olmadığına ve iti
raza uğrıyan 18 . III . 1950 gün ve 2544 sayılı 
ikincisi ise, aynı talep hakkında daha evvel 
karar verilmiş ve bir hususun tekrar tekrar tet
kiki caiz bulunmamış olmak hasebiyle son is
tek hakkında da muamele ifasına mahal bulun
madığına mütedairdir. 

Dilekçinin Büyük Millet Meclisine yaptığı 
müracaatlara mevzu ittihaz ettiği husustan do
layı daha evvel kaza merciine baş vurmuş ve 
bu merciden aleyhine karar sâdır olmuş bulun-
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duğu da yukarda belirtilmiştir. 

Bu gibi kaza merciinden geçmiş ve muhkem 
kaziye halini almış bulunan bir hususa teşriî 
uzvun müdahalesini istemek caiz olmadığına 
ve Anayasanın 54 neü maddesi hükmü de bu 
ciheti müeyyit bulunduğuna göre selef komis
yonun, evvel ve âhir, bir işlem yapılamayacağı
na mütedair olarak ittihaz ettiği kararlar ka-
auna uygundur. 

Bu itibarla vâki itiraz varit olmadığından 
« k i kararda ısrar edilmesi uygun görülmüştür, 
Keyfiyeti işbu raporumuzla, Kamutayın yüksek 

takdir ve tasvibine arzederiz. 
Dilekçe Komisyonu Baş
kanı ve Bu rapor söz

cüsü 
Maraş Milletvekili 

A. Ay temiz 
Elâzığ Gazianteb 

H. Ali Yöney G. Kınoğlu 
Kayseri Malatya 

Y. Z. Turgut A. Özbay 
Trabzon Urfa 

S. E. Alperen Ö. Cevheri 

Balıkesir 
A. F. îşeri 

Gümüşane 
C. Baybum 

Maraş 
M. özs&y 

Urfa 
R, K. Timuroğlıı 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. H. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 

Zat ve Kâğıtİş. No. : 9827-11646 
Dilekçe Ko. No. : 9038-Î0668 

K. K. No. : 4-54 
Yüksek Başkanlığa 

13 . XII . 1952 

Selef Dilekçe Komisyonunun hazırlamış oldu
ğu işbu raporun aynen kabulüne ittifala karar 
verildi. Keyfiyet arzolunur. 

kçe Komisyonu Bask 
Maraş 

A. Ay t emiz 
Kâtip 

Bingöl 
F. F. Düşünsel 

Elâzığ 
11 amit Yöney 

Kars 
M. Bahadtt 

Seyhan 
S. Serçe 

anı Sözcü 
Bolu 

M. Oüçbümez 

Ankara 
0. Bilen 

Konya 
A. F. Ağaoğlu 

Gümüşane 
A. K. Varınca 

Malatya 
A. özbay 
Trabzon 

S. E. Alperen 

S. Sayısı : 45 ) 



S. SAYISI 46 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1948 Bütçe 
yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair. Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Posta, Telgraf ve Telefon işletme 
Genel Müdürlüğü 1948 yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı ve 

Sayıştay Komisyonu raporu (3/377, 1/70) 

Porte, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1948 Bütçe yılı Kesinhesabma ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı teskeresi (8/877) 

T. C. 
Sayıştay Başkanlığı 
Sayı: 346187,2044 

7 . XI . 1952 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğünün 1948 Bütçe yılı Kesinhesabma ait Uygun
luk Bildiriminin ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Sayıştay Başkanı 
* ; . - - - ' * • - " • • • . î ' Mümtaz Tarhun 

Uygunluk Bildirimi 

Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu gereğince Sayıştaya gönderilen P. T. T. Genel Mü
dürlüğünün 1948 Malî yılı Kesinhesabı; Sayıştayca incelenip yargılanmış olan» muhasip idare he-
saplariyle karşılaştırılmış ve ilişik cetvellerde yazılı meşruhat göz önünde tutulmak suretiyle Ke-
sinhesaptaki rakamların kabule şayan bulunmuş olduğunu arzeyleriz. 

7 . XI . 1952 

Sayıştay Başkanı 
Mümtaz Tarhan 

D. : 4 Başkanı 
F.Ipk 

Üye 
Ragıp ögel 

Üye 
A. R. Sava 

Üye V. 
R. örencik 

I). : I Başkanı 
F. Eke 

Üye 
/. Erenli 

Üye 
K. Ançay 

Üye 
Rahmi Uçkun 

Savcı 
E.- Arkun 

I). : 2 Başkanı 
R. Bakuy 

Üye 
N. Başak 

İmzada bulunamadı 

' Üye 
F. Aktulga 

Üye 
A. R. Toksöz 

r — * 

D. : 3 Başkanı 
M. Gürün 

Üye 
A. Â. Hemen 

İmzada bulunamadı 

Üye 
F. Beşkardeş 

İmzada bulunamadı 

Üye V. 
H. Tuğrul 

\ 
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Posta, Telgraf ve Telefon işletme Oenel Müdürlüğü 1948 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında kanun 

tasarısı (1/70) 

T.C. 
Başbakanlık 28 . X . 1950 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt : 71/244, 6/3852 . 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğünün 1948 yılı Kesinhesabı hakkında Ulaş
tırma Bananlığmca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 10 . X 1950 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasansınm gerekçe ve ilişikleriyle birilkte sunulmuş olduğunu 
saygılarımla arzederim. 

A. Menderes 

1948 yılı Kesinhesap kanun gerekçesi 

1948 yılı bütçesinin geçirdiği safhaları gösteren Kesinhesap kanun tasarısı ile buna bağlı cet
vellerde görüleceği üzere 1948 bütçesinden 63 060 500 lira 53 kuruş harcanmıştır. 

Geçen yıllardan devrolunan artıklarla birlikte bu yıl içinde 44 105 211 lira 94 kuruş gelir ta
hakkuk etmiş ve bundan 42 096 568 lira 33 kuruş tehsil edilmiştir. 

Bütçeye konulan ve çeşitli kanunlarla eklenen ve düşülen ödeneklerle birlikte 1948 yh sonundaki 
ödenek toplamı 68 918 358 lira 78 kuruşa yükselmiştir. 

Kezalik 1948 yılı içinde bütçe harcamaları 63 060 500 lira 53 kuruş olup bütçe harcamalarının 
düşülmesinden sonra ödenek artığı kalmış olan 5 857 858 lira 25 kuruşun yokedilmesi gerekmek
tedir 

Bu esasları içine alan Kesinhesap kanun tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 

( S. Sayısı : 46 ) 
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Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M\M. 
Sayıştay Komisyonu 
Esas No. 1/70, 3/377 

Karar No. 3 

12 . XII . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Mü
dürlüğünün 1948 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkın
da Başbakanlığın 28 . X . 1950 gün ve 71/244/ 
6-3852 sayılı yazısiyle teklif olunan kanun tasa-

'rısı Sayıştayın Uygunluk Bildirimiyle birlikte 
Sayıştay Başmurakıbı Talât Akgün ve Posta, 
Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 
Saymanlık Müdürü İzzet Erkin hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

1. ödenekler: 
1948 Malî yılı Bütçe Kanunu ile verilen ve 

sonradan ilâveten alman ödenek miktarı 
68 918 358 lira 78 kuruştan ibaret bulunmakta
dır. Kesinhesap ile Uygunluk Bildiriminde aynı 
miktarlar yazılıdır. 

2. Giderler : 
Kesinhesapta ve Uygunluk Bildiriminde gös

terilen giderler birbirine uygun olarak 
63 060 500 lira 53 kuruş olduğu görülmüştür. 

3. ödenek bakiyesi : 
Komisyonumuzca kabul edilen ödeneklere ve 

giderlere göre ödenek bakiyesi 5 857 858 lira 25 
kuruştan ibaret olup bundan 2 022 761 lira 82 
kuruşun 3010 sayılı Kanun gereğince avans ola
rak verilip ödeneğinden mevkuf tutulması lâzım-
geldiği anlaşıldığından bu miktar çıkarıldıktan 
sonra kalan 3 835 096 lira 43 kuruşun yokedil-
mesi gerekmiş ve bağlı eetveller ona göre düzen
lenmiştir. 

4. Gelirler : 
Tahakkukat: Kesinhesapta ve Uygunluk Bil

diriminde birbirine uygun olmak üzere 
44 105 211 lira 94 kuruştur. 

Tahsilat Uygunluk Bildirimiyle Kesinhesapta 
birbirine uygun olamak üzere 42 096 568 lira 
33 kuruştur. 

5. Genel Müdürlükçe 1948 yılında yapılan 
42 096*668 lira 33 kuruş tahsilattan 63 060 500 

lira 53 kuruş gider düşüldükte 20 963 9^Mra 
20 kuruşluk Bütçe açığı kalmakta ye Apn4an 
1 375 280 lira 65 kuruşu sene sonunda emanete 
alınmakla, 16 500 000 lirası 1948 yılı Bütçe Ka
nununun 3 ncü maddesine dayanılarak çıkar ilan 
bonolarla ve 3 088 651 lira 55 kuruşu da kasa 
ve bankadaki nakit mevcudu ile karşılanmış bu
lunmaktadır. 

6. 3010 sayılı Kanun gereğince 1946-1948 
yıllarına kadar verilen avanslardan 1 868 032 
lira 99 kuruşun halen mahsup edilemediği tetki-
kat sırasında görülmüş olup dairesinden alınan 
izahata göre alâkalı firmalarla akdolunan muka
velenamelerde yazılı hükümler mucibince tesisa
tın muvakkat kati kabulü yapılıncaya kadar in
tizar zarureti hâsıl olduğu ve bu ameliyelerin ic
rasından sonra sözü edilen avansların peyderpey 
mahsubu, cihetine gidileceği anlaşılmıştır. 

7. 4454 sayılı Kanunun 40 ncı maddesiyle 
bono çıkarmaya yetki verilmiş ve Bütçe kanun
larının 3 ncü maddesiyle de 1947 - 1951 yılların
da ceman 72 880 000 liralık bono çıkarılmış, bun
dan 1951 yılında 13 276 000 lirası itfa edilerek 
59 604 000 liralık bir borç kaldığı anlaşılmıştır. 

Yukarda arzolunan sebepj^re ve kabul edilen 
ödenek, gider ve gelirlerin Uygunluk Bildirimin
de yazılı miktarlara uygun olduğu anlaşılmasına 
göre değişik olarak düzenlenmiş bulunan kanun 
tasarısı Kamutayın yüksek tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. ' 
Sayıştay Ko. Başkam Sözcü 

Bursa Çorum 
H. Ayan Ş. Gürses 

Kâtip 
. Malatya Muş 

M. Kulu F. Kılıçlar 
Niğde Samsun Sîird 

\H. Dellâloğlu H. Alışan C. Yardım 

(S . Sayım: 46) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Posta, Telgraf ve Telefon işi/etme Genel Müdür
lüğü 1948 Bütçe yılı Kesinhemp Kanun tasarısı 

MADDE i. — Fosta, Telgraf ve Telefon iş
letme Genel Müdürlüğü 1948 Bütçe yılı gideri, 
ilişik A işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
63 060 500 lira 53 kuruştur. 

MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü aynı yıl geliri ilişik B 
işaretli cetvelde gösterildiği gibi 42 096 568 li
ra 33 kuruştur. 

MADDE 3. — Ödeneklerden 1948 Bütçe yılı 
içinde harcanmıyan ve A cetvelinin ayrı bir sü
tununda gösterilen 5 857 858 lira 25 kuruş yok-
ed il mistir. 

MADDE 4. ~ Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5.. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma bakanları yürütür.. 

Başbakan 
.4. Menderes 

Devlet Bakam 
P. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

Refik Ş. İnce 
Dışişleri Bakam 

F. Köprülü 
Millî Eğitim Bakam 

T. İhri * 
Eko. ve Ticaret Bakam 

Z. H. Velibese 

Devlet Bakam* 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakam 

H. Özyörük 
İçişleri Bakanı 

R. Nasuhioğlv 
Maliye Bakam 

- H. Ayan 
Bayındırlık Bakam 

F. Belen 
Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. E. H. Üstündağ 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞlŞTlRlŞl 

E'osta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdür
lüğünün 1948 Bütçe yılı kesinhesap kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon iş
letme Genel Müdürlüğünün 1948 Bütçe yılı 
gideri ilişik (A) işaretli cetvede gösterildiği 
üzere (63 060 500) lira (53) kuruştur. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
1948 Bütçe yılı; geliri ilişik! (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (42 096 568) lira (33) ku
ruştur. 

MADDE 3. — Gelire nazaran yapılan gider 
arasındaki farkı teşkil eden (20 963 932) lira 
(20) kuruş açık Bütçe Kanununun 3 ncü mad
desi gereğince çıkarılan (16 500 000) liralık 
bono ile ve kalan (4 463 932) lira (20) kuru
şu da kasa ve bankadaki nakit mevcudu ile kar
şılanmıştır. 

MADDE 4. — Gelecek yıllarda mahsubu ya-
plımak üzere 3010 sayılı Kanun gereğince avans 
olarak verilen ve (A) cetvelinin ayrı bir sütu
nunda gösterilen (2 022 761) lira (82) kuruş 
ödenekten mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 5. — ödenekten 1948 Bütçe yılı 
içinde sarfolunmıyan ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (3 835 096) lira 
(43) kuruş yok edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

( & Sayısı : 46 ) 



H*. Sayış. K. 

G. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Tarım Bakanı 
î . îyriboz 

Çalışma Bakanı 
7. Polatkan 

tşletmeler Bakanı 
Muhlis Ete 

( a Safitt i 4$) 



B. 

1 
2 
3 

4 
5 

6 

7 

8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 

-
16 
17 

18 

19 
20 

21 

22 

23 
24 
25 

- " - * " ' i 

. * " ! * " • ' 

ödeneğin çeşidi 

Aylıklar 
Ücretler 
4805 sayılı Kanun gere
ğince verilecek emekli ke
seneği karşılığı 
Geçici tazminat 
1683 sayılı Kanunun 58 
nci maddesi gereğince ve
rilecek emekli ikramiyesi 
4178 ve 4598 sayılı ka
nunlar gereğince yapıla
cak zamlar ve yardımlar 
4454 sayılı Kanunun 51 
nci maddesi gereğince ve
rilecek ücretler 
Merkez büro giderleri 
İller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Haberleşme ücret ve gi
derleri 
Kira karşılığı 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak tedavi gi
derleri ve yollukları 
Posta hizmetleri 
Tesisler ve bina yapımı ile 
taşıt satınalma giderleri 
Genel Muhasebe Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgi
lendiren giderler 
Mahkeme giderleri 
P. T. T. Fabrikası her tür
lü giderleri 
P. T. T. Yatılı meslek 
okulu her türlü giderleri 
Sanatoryum her türlü gi
derleri 
Kurs giderleri 
öğrenci ödeneği 
Sağlık, ecza, gereç ve te
davi giderleri 

A 
• 

ödenekler 
Lira 

27 222 277 
5 044 710 

1 301 770 
230 000 

48 800 

2 829 540 

465 000 
70 000 

930 587 
600 000 

5 000 
264 553 
549 024 
500 000 

139 595 
2 249 443 

19 190 750 

910 914 
9 801 

150 000 

250 000 

175 000 
34 110 

314 652 

25 000 

—^ 6 — 

CETVELİ 
• • - • • ; 

Giderler" 
K. Lira 

46 26 558 037 
4 004 237 

1 215 987 
222 566 

45 240 

2 740 397 

422 309 
58 365 

857 237 
586 909 

2 533 
238 192 
471 096 

* 250 611 

116 922 
2 111 096 

16 445 362 

14 869 622 
, 7 152 

149 014 

249 804 

__ 
31 333 

264 509 

16 863 

K. 

67 
93 

04 
51 

03 

27 
92 
59 
62 

95 
87 
39 
48 

18 
74 

30 

07 
47 

44 

69 

45 

08, 

,M'>'"''''' 

'3010 sayılı - v 

Kanun gereğince; 
âİinan avans r 

v Lira K. 

2 022 761 82 

.' « ; ¥. ' * ' 

* 

_. 

YöV edilen 
ödenfekler 

Lira 

664 239 
1 040 472 

85 782 
7 433 

3 56*0 

89 142 

42 690 
11 634 
73 349 
13 090 

2 466 
26 360 
77 927 

249 388 

22 672 
138 346 

722 625 

41 292 
2 648 

985 

195 

175 000 
2 776 

50 143 

8 136 

K. 

79 
07 

96 
49 

— 

97 

73 
08 
41 
38 

05 
13 
61 
52 

82 
26 

88 

07 
53 

56 

31 

— 
55 

92 

f&SttNfc*4#) 
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3010 sayılı 

Kanun gereğince Yok edilen 

B. 

26 
27, 

ş i. 

28 

29 
30 
31 

32 
33 

34 

35 
36 
37 
38 

39 

40 

ö. 

ödeneğin çeşidi 

Uzman ücret ve giderleri 
Basımevi re hesap maki
neleri ^derleri 
Atfo ââğıticılar hayvan 
yem karşılığı 
Faiz ve^acyo 
Sigorta giderleri 
3530 sayılı Kanun gere
ğince, yapılacak beden ter
biyesi hizmetleri 
Çeşitli kesenekler 
Berne Bürosuna verilecek 
katılma payı ve başka gi-
leri 
Bastırılacak kitap ve der
gi karşılikları ve yazma, 
tercüme ücretleri 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
Hükme 'bağlı Iborçlar 
3054 sayılı Kanun gere
ğince kaldırılmış istanbul 
Telefon Şirketine ödene
cek taksit bedeli 
3375 sayılı Kanun gere
ğince kaldırılmış İzmir Te
lefon Şirketine ödenecek 
taksit bedeli 
1715 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesi gereğince Kâğıt 
para amortismanı 
3010 sayılı Kanun gere
ğince geçen ve eski seneler 
bütçe mahsubatı 

ödenekler 
Lira K. 

166 848 

1 

275 <m , , , 
350 000 
75 000 

- ; / ' : : - - ' . : • , -• " ' - - i . . • • • * 

1 000 
58 000 

r~ ' 35:000 

15 000 
96 471 
85 447 
1 000 

460 00 

98 750 

648 956 

3 041 359 18 

Giderler alınan avans * 
Lira .-.'it*" Lira K. 

m$& m-•.•••.. v ' ' .V^,J- . . 

0 
• 

,.;.' m «fjş»-*8J . 
v 228 509 78 

73 327 91 
' : * • : . 

— 
5 3 898 96 ^ . İ l 
' "*•>. . . ' . •^- . ' : r. '. ' ,..•.;•' r/.-tjr, ' ; ' , ' : ' . '-" •"""••;'/•• ' . ; " ; ' 

4 600 13 

12 004 22 
95 712 08 

• 76 817 49 
243 5t) 

455 424 — 

98 307 46 

648 956 — 

3 041 359 18 

ödenekler 
Lira 

, ,,,;-72 491 

1 

'i 93 420 
3 & 490 

; i 1 672 

• ' v . y l 000 
' 4 I M 

• 
30 399 

2 995 
758 

8 629 
756 

* * <!• 

4 576 

442 

— 

— 

K. 

24 

63 
22 
09 

— 
04 

87 

78 
92 
51 
50 

t 

— 

54 

Oenel toplam 68 918 358 78 63 060 500 53 2 022 761 82 3 835 096 48 

( S. SfcyıaNi4W)*-
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B CETVEU 

B. M. Gelirin Çeşidi 

1 Posta ve Telekomünikasyım felirieri 
1 Posta 
2 Telgraf ye. telsi* 
3 Telefon .. . 

2 Resmî dairelerden alınacak posta ve telgraf ücretleri 
1 Posta 
2 Telgraf 

3 Resmî dairelerin eski yıHıara ait P. T, T. ücretlerinden 
tahakkuk eden alacaklar 

4 Çeşitli gelirler 
5 Radyo keseneği 
6 Gecen yıldan devrolnnan para fazlası 

Muhammenat 
Lira 

13 500 000 
13 000 000 
10 500 000 

5 200 000 
2 800 000 

1 000 000 
424 527 
180 000 

2 440 000 

K. 
Tahsilat 
üira 

12 124 530 
11 384 811 
»978 307 

4 992 573 
1 709 731 

999 267 
698 463 
208 884 

K. 

57 
23 
03 

44 
31 

35 
11 
29 

Toplam 49044527— 42 096 568 33 

(8,Uym :.&) 



S> SAYISI : 48 
İdareci Oyeler Kurulunun, Büyük Millet Meclisi 1952 yılı Bütçe
sinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve Bütçe Komisyo

nu raporu (2/440) 

T. B. M. M. 
İdareci Üyeler Kurulu 15 . XI . 1952 
Saymanlık Müdürlüğü 

No. : 42238/1708 
Yüksek Başkanlığa 

1952 yıU Büyük Millet Meclisi Bütçesinin bâzı bölüm ve maddelerindeki ödeneklerin sene so
nuna kadar tahakkuk edecek masraflara kâfi gelmiyeceği yapılan incelemeden anlaşıldığından 465 
nci (Meclis Soruşturma Komisyonu genel giderleriyle Meclis ve Millî Saraylarda yapılacak tesbît 
giderleri) bölümünün 10 neu Meclis soruşturma genel giderleri tertibinden 15 500 liranın indiri
lerek bağlı cetvelde yazılı bölüm, maddelere eklenmesine müteallik muamelenin yapılması husu
sunda aşağıda yazılı kanun tasarısının kabulüne müsaade buyurulmasını arz ve teklif eyleriz. 

İdareci Üye İdareci Üye İdareci Üye 
/. Şerif özgen A. Kocabtytkoğlu 

Bütçe Komisyonu rapora 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 16 . XII . 1952 
Esas No, 2/440 
Karar No. 17 

Yüksek Başkanlığa 

İdareci üyeler Kurulunun, Büyük Millet Mec
lisi 1952 yılı Bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun teklifi komisyonumuza havale edilmiş 
olmakla İdareci Üye Kütahya Milletvekili İhsan 
Şerif özgen hazır olduğu halde incelenip görü
şüldü. 

Teklif gerekçesinde belirtildiği üzere Büyük 
Millet Meclisi 1952 yılı Bütçesinin bâzı bölüm 
ve maddelerindeki ödeneklerin sene sonuna kadar 
tahakkuk edecek masraflara kâfi gelmiyeceği ya
pılan incelemeden anlaşılmış olduğundan 465 nci 
(Meclis Soruşturma Komisyonu genel giderleriy
le Meclis ve Millî Saraylarda yapılacak tesbit gi
derleri) bölümünün 10 ncu (Meclis Soruşturma 
genel giderleri) maddesinden 15 500 liranın ten
zil edilerek bağlı cetvelde yazılı bölüm ve mad
delere aktarılması maksadiyle kanun teklifinin 

sevkedilmiş olduğu anlaşılmıştır. 
Komisyonumuzda bölüm ve maddeler üzerin

de yapılan inceleme ve bu hususta yapılan görüş
melerden sonra 207 nci (yabancı dil para mü
kâfatı) bölümüne konulması teklif olunan 1 500 
liradan, ikinci bir dil için Devlet imtihanı veren
lere tüzük gereğince verilecek ikramiyenin 1 000 
lira olması lâzımgeleceğinden dolayı, 500 lirası 
indirilmek suretiyle ve polis elbiselerinin tipleri
nin değiştirilmesi ve yeniden bâzı levazımın ilâ
vesi dolayısiyle 306 nci bölümün 11 nci (Meclis 
hizmetlileri giyecekleri) maddesine (3 000) lira
nın eklenmesi teklif olunmuş ise de bu maddeye 
2 100 liralık bir ödeneğin kifayet edeceği anla
şılmış olduğundan dolayı 900 lira tenzili suretiy
le kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan (14 100) li-



ralık bir aktarmayı istihdaf eden kanun tasa
rısı ve ilişiği bulunan cetvel Kamutayın tas
vibine arzedümek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan Başkanvekili 
istanbul Burdur 

E. Adakan P. Çelikbas 
Bu rapor Sözcüsü Kâtip 

Eskişehir Sivas 
* A. Potuoğlu H, İmre 

Ankara Çanakkale 
M. Bayramoğlu K. Akmanlar 

Diyarbakır Elâzığ 
Y. Azizoğlu Ö. F. Sanat; 

Erzincan Giresun 
N, Pekcan M. Şener 
Oümüsane istanbul 

K. Yörükoğlu H. •Hüsnüm 
(*) 

tstanbul İstanbul 
M. Sarol F. Sayımer 

Kırklareli Kırşehir 
§: Bakay O. Bolukbaşı 
Malatya ödru 

M. 8. Eti B. Aksoy 
Seyhan Seyhan 

8. Ban G. Türk 
Siird Sînob 

B. Erdeni S. Homuncuoğhı 
Trabzon Trabzon 

C. R. Eyüpoğlu 8. W. Kalaycmğfoı 

(*) 
207 nci bölüm için teklif edilen 1 500 

liranın 3656 sayılı Kanun ile buna ait tüzük 
ve bunlara göre teessüs eden tatbikata ay
kırı olarak (1 000) liraya indirilmesine mu

halifim. İstihkakı tesbit eden tüzüğün tetkik 
edilmesi hakkındaki usule ait teklifimin ko
misyonca kabul edilmemesini de, yanlış kara
lara sebebiyet vermesi bakımından doğru bul
muyorum. 

14 , XH . 1952 
İstanbul Milletvekili 

H. Hüsnüm 

Muhalefet şerhi 
207 nci ^bölüme konulan (1 000) lira öde

nek Büyük Millet Meclisi Daire Müdürü Mü
nir Pertev Subaşı'ya verileceği kanun tekli
finin müzakeresi sırasında anlaşılmıştır. 

Para mükâfatının verileceği zat (1920) 
senesinde bidayeten Devlet memuriyetine 
alındığı (Dışişleri Bakanlığına) zaman verdi
ği hal tercümesinde ingilizce, fransızea, al
manca tekellüm ve kıraat ederim, diye bil
dirmiş olduğundan o şartlar dâhilinde dev
let memuriyetine alınmış olduğundan 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesinde bu gibi mü
kâfat, 

(Devlet memuriyetine bidayeten alınır 
iken yabancı bir dil bilmedikleri halde me
muriyete geçtikten sonra öğrendikleri veya 
bir dil bildiklerinden dolayı bir üst dereceyi 
alanlardan bilâhara bir dil daha öğrenenlere...) 
verileceğine göre 1920 senesinde bu üg lisan bi
len bir memura yeniden dil öğrenmiş gibi mü
kâfat verilmesi kanun ve muadelet eaaslarma 
uygun olmadığından bu bölümdeki (1 000) li
ranın çıkarılması mütalâasında olduğumu ar-
zjederian. 

16 . XII , 1952 
Konya Milletvekili 

M. Â. Ülgen 

( S. Sayısı : 48 ) 



ÎDARECÎ ÜYELER KURULUNUN TEKLtFÎ | 
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MADDE 1. — 1952 yılı Büyük Millet Mccli- ! 
si Bütçesinin (A) işaretli cetvelinde 465 nci I 
(Meclis Soruşturma Komisyonu Genel giderle
riyle Meclis ve. Millî Saraylarda yapılacak tes-
bit giderleri) bölümünün .10 ncu Meclis Soruş
turma Genel giderleri) tertibinden 15 500 lira 
indirilerek bağlı cetvelde yazılı bölüm maddele
re eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Büyük Millet Mec- | 
1İ9İ yürütür. j 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞtŞTİRtşt 

1952 Bütçe Kanununa bağh A/l işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun ta sar us ı, 

MADDE 1. — 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı A / l işaretli cetvelin Büyük Millet Mec
lisi kısmının 465 nci (Meclis Soruşturma Komis
yonu genel giderleri ile Meclis ve Millî saray
larda yapılacak tesbit giderleri) bölümünün l.r 
ncu (Meclis Soruşturma Genel Giderleri) mad
desinden 14 100 lira indirilerek bağlı cetveldi* 
yapılı bölümlere aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesi Ay
niyle kabul edilmiştir, 

( S. Sayısı : 48 ) 



B. M. 

İdareci ÜyeUr Kurulunun teklifine bağh 
CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

207 Yabancı dil mükâfatı 
306 11 Meclis hizmetlileri giyecekleri 
306 12 Millî Saraylar hizmetlileri giyecekleri 
307 21 Meclis memurları geçici görev yolluğu 
308 11 Meclis memurları tedavi giderleri 
601 Çeşitli yardımlar 
465 Meclis Soruşturma Komisyonu genel giderleriyle Meclis ve Millî 

Saraylarda yapılacak tesbit giderleri bölümünün 10 ncu Meclis so
ruşturma genel giderleri 

İndirilen Eklenen 

İS 600 

1 500 
3 000 
6 000 
2 000 
1 000 
2 000 

10 900 18 500 

B. M. 

Bi'ıiçe Komisyonunun dsğiştirvpine bağh 

CETVEL 

Ödeneğin çeşidi 

207 

306 

307 

308 

601 

465 

11 

12 

Eklenen Düşülen 

Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 3 nei maddesi gereğince 
eklenecek para, mükâfatı 1 000 

Giyecekler 
Meclis hizmetlileri ve Kolluk memurlariyle P. T. T, memurlarının 
bir kısmına verilecek giyecek giderleri 2 100 
jVİEillî Saraylar hizmetlileri giyecek giderleri 6 000 

Bölüm toplamı 8 100 

21 

11 

10 

Yolluklar 
Meclis memurları geçici görev yolluğu 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
Meclis memurları 

Çeşitli yardımlar 

Meclis Soruşturma Komisyonu genel giderleriyle Meclis ve Millî 
Saraylarda yapılacak tesbit giderleri 
Meclis soruşturma genel giderleri 

2 000 

1 000 

2 000 

14 100 

TOPLAM 14 100 14 100 

( S. Sayısı : ,48 ) 



S. SAYISI : 5 0 
Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun, Deniz Tahmil ve Tah
liye Cemiyeti Teavün Sandığının tasfiyesi hakkında kanun teklifi 
ve Ticaret, Ulaştırma ve Adalet komisyonları raporları (2/359) 

7. III.1952 
Yüksek Başkanlığa 

Deniz Tahmil ve Tahliye Cemiyeti Teavün Sandığının tasfiyesi hakkındaki Kanun teklifimi 
gereksfed^le birlikte ilâgik olarak sunuyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla rica ederim. Erzurum Milletvekili 
Emrullah Nutku 

Deftiz Tahmil ve Tahliye Cemiyeti Teavün Sandığının tasfiyesi hakkında kanun gerekçesi 

Bugüne kadar îş Kânununun himayesi altmâ girememiş bulunan deniz işçileri, mensuplarının 
içtimai sigorta ve sosyal yardım mevzularını, kendi aralarında kurdukları teavün veya yardım 
sandığı gibi teşekküllerle, ele almış bulunmaktadırlar. Deniz iş Kanunu tedvin ve neşir olunun
caya kadar da bjı böyle kalacaktır. 

İşte 1932 yılında İstanbul Mmtaka Ticaret Müdürlüğünün müzaheretiyle, bu maksatla kurul
muş olan (Deniz Tahmil ve Tahliye Cemiyeti Teavün Sandığı) 1937 senesine kadar faaliyette bu
lunmuş ve tüzüğünün üçüncü maddesi gereğince meslek ve sanatlarını ifa sırasında yaralanan 
ve sakatlanıp malûl kalan veya ölen azalarına tazminat vermek suretiyle yardımda bulunmuş
tur. Bu Sandığın Emlâk Kredi Bankasına tevdi edilmiş 60 bin lira raddesinde bir parası bulunma
sına rağmen 1937 senesinde faaliyeti sekteye uğramış ve infisah etmiştir. 

infisah eden bu cemiyetin muamelâtına Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hâkimliği, ahkâmı 
şahsiye mahkemesi sıf atiyle vaziyed etmiştir. > 

Cemiyetin nizamnamesinde tasfiye muamelâtı hakkında sarahat bulunmaması ve salahiyetli 
uzvu olan umumi heyetin kimlerden ibaret olduğunun lâyıkiyle tesbitine imkân kalmaması sebebiy
le ahkâmı şıahsiye mahkemesi 937/334 sayılı dosyasında da görüleceği üzere Medeni Kanun hüküm
lerine göre sandığa bir kayyım tâyin etmiştir. 

Gerçi Medeni Kanunun 50 nci maddesi bu takdirde* sandık emvalinin, gayesine uygun bir âmme 
müessesesine intikal emesini âmir bulunmakta ise de bu cemiyetin gayesi, muayyen ve malûm bir 
işçi grupunun meslek kazalarından doğacak zarar ve mağduriyetlerini telâfiye matuf olup mezkûr 
işçi grupunun meslekî akıbetlerini himayesi altına almış bir teşekkülün de bulunmaması hase
biyle sözü geçen teavün sandığının yeniden ihyasına hukukan imkân bulamuyan Denizyolları tah
mil ve tahliye işçileri aynı gayeye hadim yeni bir cemiyet kurmuşlardır. 

(istanbul Liman işletmesi Yükleme, Boşaltma işçileri Yardım Sandığı) namı altında kurulan 
bu yeni sandık, Cemiyetler Kanununun tarifatı dairesinde 5. I I . 1951 tarihinde bir hükmi şah
siyet iktisap etmiştir. Nizamnamesinin ikinci maddesinde tesbit olunduğu şekilde gayesi, evvel
ce infisah eden teavün sandığının gayesini aynen tahakkuk ettirmekten ibarettir. 

işte istanbul Liman tahmil ve tahliye amelesine ait olan ve bu şahısların iş kazalarında ken
dilerine yardım eden münfesih teavün sandığının tasfiyesinin icrası ve birikmiş olup halen Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasında mevcut olan paralarının sahibi hakikiLeri olan işçiler gurupuna 
tahsisi hukukan imkânsız bulunduğundan bu maksadın temini gayesiyle bu kanun teklifini getir
miş bulunuyorum. 

Bugüne kadar, bilhassa sosyal yardımda» mahrum! kalan ve henüz Devletin kanunlariyle bu 
bapta bir himayeye mazhar olamıyan mezkûr deniz işçilerinin kendilerine ait olan paralarının yi
ne hayırlı maksatlarına tahsisini temin edecek' teklifimin müstaceliyetle müzakeresini ve kanu-
niyet iktisap etmesini temenni etmekteyim. Erzurum 'Milletvekili 

Emrullah Nutku 
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ERZURUM MİLLETVEKİLİ EMRULLAH 

NUTKU'NUN TEKLİFİ 

Deniz Tahmil ve Tahliye Cemiyeti Teavün San
dığının tasfiyesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 8. XI . 1932 tarihinde İstan
bul Mıntaka Ticaret Müdürlüğünün 589 sayılı 
tasdiknamesiylle teessüs edip 1937 yılında infi
sah eden (Deniz Tahmil ve Tahliye Cemiyeti Te
avün Sandığı) nm bugün© kadar yapılmamış 
olan tasfiye muamelesi aşağıda yazılı olduğu şe
kilde yapılır. 

a) İnfisah eden bu sandığın Türkiye Em
lâk Kredi Bankasında bulunan meveut parasın
da, borçlarının tamamı, alacaklılarına ödendik
ten sonra bakiyesi, aynı gaye ile kurulmuş bu

lunan, (İstanbul Liman İşletmesi YükDeme ve 
Boşaltma İşçileri Yardım Sandığı) na bütün hu
kuk ve vecaibi ile devrolunur. 

b) Bu tasfiye muamelesi infisah dolayısiy-
le sandığı kayyum marifetiyle idare eden İstan
bul ahkâmı şahsiye mahkemesi tarafından ya
pılır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayınlandığı tarih
te yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Adalet ve Çalışma bakanları yürütür. 

Ticaret Komisyonu raporu 

T, B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 2/359 
Karar No. 13 

16 .IV . 1952 

Deniz Tahmil ve Tahliye 
Sandığının tasfiyesi hakkındaki Erzurum Mil
letvekili Emrullah Nutku 'nun kanun teklifi ko
misyonumuzun 9 . I V . 1952 tarihli toplantı
sında Adalet ve Çalışma Bakanlıkları temsilci
lerinin de iştirakiyle tetkik olunmuş ve kanun 
teklifinde, komisyonumuzun ihtisas mevzuuna 
giren bir ciheti görülmediğinden sözü edilen 
teklifin havalesi gereğince Ulaştırma komisyo
nunda tetkik edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 

Yüksek Başkanlığa 

Cemiyeti Teavün sunulması oy birliğiyle kararlaştırılmıştır. 
Ticaret Komisyonu Başkanı 

İstanbul 
B. N. 

Kâtip 
Ankara 

8. Benli 

Ankara 
H. Bulgurlu 
Kastamonu 

8. Kerimzade 

Göknil 

Afyon K. 
S. Kerman 

Sözcü 
Balıkesir 
E. Güreli 

Afyon K. 
Gazi Yiğitbaşı 

imzada bulunamadı 
Bolu 

V. Yöntem 
Kırklareli 

Sıtkı Pekkip 

Erzurum 
S. Başak 
Kütahya 

M. AlMn 
İmzada bulunamadı. 

T. B . M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 2/359 
Karar No. 13 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

10 .VI . 1952. 

Yüksek Başkanlığa 

Deniz tahmil ve tahliye işçileri teavün sandı
ğının tasfiyesi hakkında Erzurum Milletvekili 

Emrullah Nutku'nun, kanun teklifi 4 . VI . 1952 
tarihinde alâkalı Bakanlıklar mümessilleri huzıı-

( S. Sayısı : 50 ) 
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randa incelendi. 

1932 yılında, mensubu bulunan işçi zümresine, 
vefat etmeleri veya kazaya uğramaları takdirin
de yardım etmek maksat ve gayesiyle, kurulmuş 
olan (Deniz tahmil ve tahliye işçileri cemiyeti 
teavün sandığı) nın 1937 yılma kadar gayesine 
uygun bir şekilde faaliyette bulunarak azalarına 
yardım ettiği re bu tarihte 63 bin küsur lira inik 
tarında parasının Emlâk Kredi Bankasında bu
lunmasına rağmen bâzı tesirler altında faaliyeti 
sekteye uğrayıp infisah ettiği ve başkaca emvali 
ve borcu bulunmadığı anlaşılmıştır. 

İnfisah eden cemiyetin muamelâtına Beyoğlu 
Dördüncü Sulh Hukuk Hâkimliği el koymuşsa 
da sandığın nizamnamesinde tasfiye muamelâtı 
hakkında ve bilhassa infisah halinde emvalinin 
nereye devredileceği hususunda bir kayda rast
lanmamış olduğundan ve karar almak üzere sa
lahiyetli uzvu olan umumi heyetin kimlerden iba
ret olduğunun lâyıkiyle tesbitine imkân kalma
ması sebebiyle ahkâmı şahsiye mahkemesince bu 
sandığa bir kayum tâyin edilmiş ve tasfiyesinin 
kanunen yapılması zarureti hâsıl olmuştur. 

Sandığın feshi halinde gayesinin taallûk etti
ği hukuku âmme müessesesine emvalinin intikal 
etmesi Medeni Kanunun 50 nci maddesi sarahati 
iktizasından bulunmakta ise de bu sandığın mu
ayyen bir işçi grupunun meslekî âkibetlerini tah
tı temine almış bir teşekkül olması ve Türkiye'de 
halen mevcut âmme müesseselerinin, yani tahsi-
sen İşçi Sigortaları Kurumunun bu zümreyi hi
mayesi altına almamış bulunması sebebiyle emva
linin bu müesseselere devir ve temlikinin deniz 
tahmil ve tahliye işçilerini mağdur ve mahrum 
edeceği tabiî bulunmuştur. 

Bu sebeple deniz tahmil ve tahliye işçilerinin 
5 . 1 1 . 1951 tarihinde aynı gayeye hadim ve bu 

Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun, 
Deniz Tahmil ve Tahliye Cemiyeti Teavün San
dığının tasfiyesi hakkındaki Kanun teklifi Yük
sek Başkanlıkça komisyonumuza havale edilmiş 

kabîl işçi zümresini himayesine alan (istanbul 
Liman İşletmesi Yükleme Boşaltma İşçileri Yar-
dım Sandığı) namı altında kurdukları yeni san
dığın gayesi, infisah eden eski sandığın gayesine 
uygun olarak iş kazalarında aynı zümreye yar
dım yapmaktan ibaret olduğuna göre eski san
dığın mevcut parasının yeni sandığa tahsisi ada
let ve nasfet icabı olacaktır. 

Nitekim 13 . VI . 1951 tarihli ve 5787 sayılı 
Kanunla yapılan tasfiye de adalet mülâhazasın
dan mülhem olmasından dolayı kanun vasfının 
vâki tasarrufundan bir örnektir. 

Bununla beraber Medeni Kanunun 50 nci 
maddesi muvacehesinde tedvin edilecek olan bu 
kanunun hukuki mahiyet ve durumunun tetkik 
ve mütalâa edilmesinin Adalet Komisyonuna bı
rakılmış olduğunu da Komisyonumuz karar altı
na almış bulunduğundan hukuki bakımdan bir 
mahzur bulunmadığı takdirde kanun teklifinin 
kabulünde içtimai fayda bulunduğuna karar ve
rilmiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ulaştırma Komisyonu Başkanı Sözcü 

Samsun Erzurum 
İV". Berkman E. Nutku 

Kâtip 
Amasya Bilecik 

C. Topçu K. M. Kurkut 
İmzada bulunamadı 

Bitlis Çanakkale 
.V. Barut 1. Karesioğlu 

İmzada bulunamadı 
Diyarbakır İstanbul Malatya 
K. Tayşı S. Yürüten L. Sayman 

Tekirdağ Tunceli 
H Bingül H. R. Kulu 

olmakla komisyonumuzda teklif sahibi ve Hü
kümet temsilcilerinin huzuru ile müzakere edil-
di ; 

Teklif sahibi Erzurum Milletvekili Emrullaîı 

Adalet Komisyonu raporu 

T.B.M.M, 
Adalet Komisyonu 16^X11.1952 

Esas No. 2/35» 
Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 

( S. Sayısı : 50 ) 



Ntitktt teklif iti© ait esbabı mucibeyi koıaisyotfu-
mttr huturunda ayrîen tekrar ederek i2fchıat v«r-

Yapılan görüşme neticesinde : îsta&feul de
niz işçileri sosyal sigortalara bağlı olmaması 
karçisrada mesleklerini ifa sırasında ölüm veya 
yataiattmâ hâtSseiefinde âdâlarına tazminat ver-
mek suretiyle içtimai yardım gayesini güden 
bil* (Beniî? Tahmil ve Tahliye Cemiyeti Teavün 
Sandığı) m 1932 yılında Cemiyetler Kaıtunuha 
göre kurmuşlardır. 

1937 yılma kadar gayesi etrafında faaliyette 
bttluıiaîi btt Teavün Sandığı 1937 yılmda infi
sah etmiş bulunmaktadır. İnfisah ettiği tarihte 
nt&âeor Teavün Sandığının Emlâk Kredi Ban
kasında W bin lira kadar parasının mevcudiye
ti anlaşılmıştır. 

Tetkik edilen cemiyet nizamnamesinde infi
sah halinde emvalinin hangi müesseseye d'evir 
edfieeeğföe dair her hangi bir sarahat olmadığı 
gibi cemiyetin infisahına karar veren umumi 
heyet de infisah neticesinde emvalinin; fcangi 
müesseseye devir edileceğine dair bir karar ver
memiş btdünmaktadir. 

Kanunu Medeninin 50 nci maddesi gereğin
ce münfesih cemiyetin emvali gayesinin taallûk 
ettiği âmme müesseselerine intikal etmesi icap 
etmektedir. 

Mezkûr' Münfesih cemiyet nizamnamesinde 
böyle bir sarahat olmadığı gibi bu yolda bir 
umumi heyet kararı da mevcut olmadığından 
Beyoğlu Sulh Hukuk Mahkemesi tasfiyeye me
mur edilmiş ve mahkemece Naim Yener isminde 
bir avukat kayyum tâyin edilmiş olup tâyin 
edilen kayyum tarafından Medeni Kanundaki 
hükümlere göre münfesih cemiyetin tasfiyesi 
için 7 . VI . 1951 tarihinde dâva açılmış bulun
maktadır. 

Şimdi mahkemece Medeni Kanunun 50 nci 
maddesi gereğince bu cemiyet emvalinin aynı 
gayeye hadim bir âmme müessesesine intikali 

hakkında bir karar verilecektir. 
Teklifte yeniden kurulduğu zikredilen (İs

tanbul Liman İşletmesi Yükleme ve Boşaltma 
İşçileri Yardım Sandiğı) mn bir âmme müesse
sesi vasfını taşımadığından mahkemede münfe
sih cemiyet emvalinin bu yeni cemiyete intikali
ne karar verilmiyeceği ve binaenaleyh bu inti
kalin kanunen sağlanmasi yolundaki mütalâa ise 
umumi hükümlerin derpiş ettiği bir tasfiye işi
ni yine kanun hükümlerine göre mahkemeye 
intikâl ettiği bir sırada ve hâkimin yerli derneği 
münfesih cemiyet ile aynı gayede bir dernek ola
rak kabul ve ademikabülü' yolundaki mütalâası
nı bilmeden kamunun mahkemeye bıraktığı tak
dir hakkına hususi bir kanun ile müdahale edil
mesinin doğru olamryâcağı mütalâasına varan 
komisyonumuz 12 . XH . 1952 tarihli oturu
munda mezkûr mucip sebepler© dayanarak kft-
nun teklifinin ekseriyetle reddine karar V€#ntiş 
olmakla havalesi gereğince Kamutaya tevdi edil
mek. üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İzmir 

H. özyörük 
Kâtip 

Balıkesir 
V. Asena 

Çanakkale 
Muhalifim 

N. Kirişci&ğlu-
Çoruh 

Mesut Güney 
Erzurm 

Enver Karan 
Kayseri 

Y. Z. Turgut 
Maraş 

M. özsoy 
f<*ad 

H. ökeren 

Sözcü 
Manisa 

Ş. Ergin 

Ankara 
0. T. îltekin 

Çankırı 
C. Boynuk 

Edime 
M. Engiımn 

İstanbul 
Ahdlya Moschos 

Konya 
H. Ay diner 

Siird 
Ş. Türkdoğan 

Tokad 
M. önml 

( S Sayısı : 50 ) 



S. SAYISI ı 5 2 
Giresun Milletvekili Arif Hikmet Pamukoğlu ile Samsun milletve
killeri Muhittin ozkefeli ve Hadi Uzer'in, Dilekçe Komisyonunun 
2 8 . 1 . 1 9 5 2 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1466 sayılı kara
rın Kamutayda görüşülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Komis-

• yonu raporu (4/219, 238) 

Giresun Milletvekili Arif Hikmet Bamukoglu'nun, Dilekçe Komisyonunun 28.1.1952 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 1406 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi (4/288) 

28.11.1952 

Yüksek Başkanlığa 

Eski Tekel Başmüdürü Saffet Kâhyaoğlu hakkında Dilekçe Komisyonunca ittihaz edilmiş bu
lunsa 26. XII. 1951 tarihli ve 1406 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesini arz ve teklif ede
rim 

Girenin Milletvekili 
A. H. Pamukoğlu 

Samsun Milletvekili Muhittin ozkefeli ve Hadi Uzer'in, Dilekçe Komisyonunun 28.1.1952 tarih
li Haftalık Karar Cetvelindeki 1406 sayıb Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ( i 219) 

6. II. 1962 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Dilekçe Komisyonunun 28.1.1952 tarihli ve 21 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki Saffet 
Kâhyaoğlu'ya ait 26 . XII . 1951 tarih ve 1406 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesini arz ve tek
lif ederim, 

Samsun Milletvekili Samsun Milletvekili 
Badi Ueer Muhittin özkefM 
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Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 

Zat ve Kâğıtiş. No, 10851 
Düekçe Ko. No. 10089 

K. K. No. 4-2X9, 4-238 
Yüksek Başkanlığa 

Diyarbakır Tekel İdaresi Başmüdürü bulun
duğu sırada 5434 sayılı Kanunun 39 ncu mad
desinin (B) fıkrasına tevfikan teki'ar emekliye 
sevkedilmiş olan Saffet Kâhyaoğlu hakkındaki 
bu işlemin kaldırılmasına dair komisyonumuzca 
verilip 28 . I . 1952 gün ve 21 sayılı Haftalık 
Cetvelle neşredilen 26 . XII 1951 tarihli ve 
1406 numaralı Karara karşı Samsun Milletveki
li Muhittin Özkefeli ve Giresun Milletvekili Arif 
Hikmet Pamukoğlu taraflarından itiraz edilmiş 
olmakla bu baptaki dosya yeniden incelendi. 

Muterizlerden Arif Hikmet Pamukoğlu 'nun 
itiraz önergesi, mezkûr karar cetvelinin tevzii 
tarihine nazaran muayyen müddetin geçmesin
den iki gün sonra verilmiş olmak hasebiyle na
zara alınmamıştır. 

Diğer muteriz Muhittin Özkefeli'nin itirazı, 
süresi içinde vâki olduğu cihetle tetkikat yalnız 
bu itiraza hasredilmiş ve işin incelenmesi husu
sunun komisyonumuzun görevi dâhilinde oldu
ğu da üyeden Ali Fahri tşeri, Salim Serçe, Ka
zım Arar ve Cevdet Baybura'nm muhalefetleri
ne karşı mevcudun çoğunluğu ile kararlaştırıl
mıştır. 

Esasa gelince; her ne kadar itiraza uğrayım 
komisyon kararı, dilekçi hakkında 5434 sayılı 
Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrası gere
ğince daha evvel Bakanlıkça yapılan emeklilik 
işleminin Danıştayca kaldırılmasından sonra 
mumaileyhin durumunda bir değişiklik hâsıl ol
madan aynı sebepten tekrar tekaüde sevkedilme-
sinde isabet görülemediğine ve binaenaleyh son 
emeklilik işleminin kaldırılmasına mütedair ise 
de, zikredilen itiraz münasebetiyle bu kere si
cil dosyası üzerinde yapılan tetkikata göre adı 
geçen Saffet Kâhyaoğlu hakkındaki ilk emekli
lik işleminin kaldırılmasına dair olan Danıştay 
kararından sonra mumaileyh tekrar tavzif edil
miş ve bu suretle mezkûr karar infaz olunmuş
tur. 

18 . VI . 1952 

Bu ilıfaz tarihinden takriben, sekiz ay kadar 
bir zaman geçtikten sonra Bakanlık, otuz fiilî 
hizmet yılını ikmal etmiş olan kendi mensupla
rı arasından yalnız yerleri hemen doldurula-
mıyacak olanları istisna ederek diğerlerini, ya
ni ayrılmalarında hiçbir bakımdan mahzur gör
mediklerini ve bu arada dilekçiyi mezkûr 39 ncu 
maddenin (B) fıkrasına tevfikan ve haiz oldu
ğu salâhiyete müsteniden tekrar emekliye şevk
et iniştir. 

Bahsi geçen Danıştay ilâmı yalnız kendi hâ
disesine, yani süduruna saik olan hâdiseye 
maksur ve münhasır olup dilekçi hakkında son
radan yapılan işleme, aynı mahiyette olsa bile, 
sâri ve şâmil olmamak lâzımgelir. Bu itibarla, 
son emeklilik işlemi dolayısiyle bu ilâm hükmü
nün veya muhkem bir kaziyenin ihlâli keyfiyeti bu 
işte bahis mevzuu olamaz. 

Buna ve Bakanlık mümessilinin bu defa ver
diği tatmin edici izahata göre mezkûr emekli
lik işleminin görülen kati lüzuma ve kanunun 
verdiği takdir hakkına müstenit olması ve hu-
kukan da gayrimuallel bulunması hasebiyle ip
kası ve bu netice yönünden de itiraza uğrıyan 
komisyon kararının kaldırılması icabedeceği, 
üyeden Mustafa Nuri Okcuoğlu'nun muhalefe
tine karşı mutlak bir ekseriyetle kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 

Keyfiyeti, Kamutayın yüksek tasvibine sunul
mak üzere, işbu raporumuzla ve saygı ile arzede-
riz. 

Dilekçe Ko. Başkanı 
Maraş 

A. Ay temiz 
Balıkesir 

A. Fahri tşeri îşbu 

Çankırı Günıtişane 
K. Arar C. Baybura 

Bu rapor Sözcüsü 
Yozgad 

Y. Karsh 
Bingöl 

rapora muhalifim 
M. N. Okcuoğlu 

Kayseri 
Y. Z. Turgut 
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Malatya 

îşbu rapora muhalifim 
N. Ocakctoğlu 

Trabzon 
*S\ E. Alperen 

Seyhan 
S. Serçe 

Muhalefet : 
Müstedinin müracaat etmesi üzerine mu

kaddema Damştayca tekaütlüğüne ait kararı
nın iptaline karar verilmiş olmasına ve bu ka
rara tebaan da müstedinin tekrar memuriyete 
alınarak birkaç ay istihdamından sonra Büyük 
Millet Meclisi Emekli Kanununun 39 ncu 
maddesinin (B) bendine dair tefsire tevfikan 

tekrar tekaütlüğe sevkedilmesi de kazai karar
ların masuniyetine ve asla ihlâl ve tehir edile-
miyeceğine mütedair Anayasanın 54 ncü mad
desinin sarih hükmüne muhalefet teşkil etmiş 
olmakla beraber bu son istihdamı müddetinde 
emekliye sevkı hakkında bir sebep ve hal de 
tahaddüs eylemediğine ve Danıştay karariyle 
husule gelen ve daima nazara alınması hukuk 
prensipleri iktizasından bulunan müktesep hak-
kın, sonradan çıkan kanun ve tefsiriyle ihlâl 
olunamıyacağma göre itirazın kabulüne ait bu 
karara muhalifim. 

Bingöl Milletvekili 
M. N. Okcuoğlu 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 

Zat ve Kâğttiş. No.!: 10851 
Düekçe Ko. No. : 10089 

tUşiği : K. K. No: 
4/2İ9 
4/238 

Yüksek Başkanlığa 

Selef Dilekçe Kornişonunun hazırlamış oldu
ğu işbu raporun aynen kabulüne, üyeden Bingöl 
Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'in, çekin-
serliğine karşı ekseriyetle karar verildi. 
Dilekçe Kmisyonıı Başkanı Bu dapor Sözcüsü 

Maralı Yozgad 
A. Ay t emiz Y. Karshoğlu 

Bingöl Elâzığ 
tabu rapora çekinserim. Hâmit A. Yön&y 

F. F. Düşünsel 

16 . XII . 1952 

Gümüşane 
A. K. Yarınca 

Malatya 
İV. Ocakcıoğhı 

Seyhan 
S. Serçe 

Trabzon 
$. E. Alperer$*~ 

Kars 
M. Bahadır 

Maraş 
S. Hüdayioğlu 

Malatya 
A. öebay 
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