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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'm Ekono
mi ve Ticaret Vekili Muhlis Ete'nin istifası sebe
bine ve Bakanlar Kurulundaki değişikliklere dair 
sözlü sorusu, Başvekilin; 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgil-
ler'in Cumhuriyet Merkez Bankasının 1939 -
1945 yılları arasındaki altın stokunun miktarı
na ve 1945 yılından sonraki azalma sebepleriyle 
hali hazır döviz durumuna ve döviz açığını ka
pamak için alman tedbirlere, dış ticaret politi
kamızın esaslarına, ithalâta tahdit vaz'edildiği
nin doğru olup olmadığına ve dış ticaret muva
zenemizin lehimize dönmesini sağlamak üzere ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Ekonomi ve 
Ticaret ve Maliye vekillerinden sözlü sorusu, 
Maliye Vekilinin; 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgil-
ler'in, mesken buhranına ve kiralara karşı gere-
teen tedbirlerin Devlet tarafından ele alınması
na, Emlâk Kredi Bankasının Ankara'da yapılan 
apartmanlara tahsis ettiği kredi miktarlariyle, 
yapı kooperatiflerine ve dar ve az gelirli vatan
daşlara yaptığı kredi miktarına, Millî Korunma 
Kanunu muvacehesinde mesken ve kira dâvası
nın bir kül olarak halli için ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne, Naanıkfeemal Mahallesindeki bina
ların memur ve işçilerden az gelirli olan vatan
daşlara kat kat satılması hakkındaki söylenti
lerin doğru olup olmadığına dair sözlü sorusu, 
yine Başvekilin hazır bulunmamaları sebebiyle, 
gelecek birleşime bırakıldı. 

Afyon Karahisar Mebusu Ali İhsan Sâbis'in, 
kayıtsız ve şartsız serbest ithal müsaadesinin ne 
zaman verildiğine, bu usul cari iken lüks eşya1 

nm memleketimize ithaliyle döviz israfına sebe
biyet verileceğinin ve ithal taleplerinin tetkik 
bahanesiyle uzun müddet elde tutulması suretiy
le suni pahalılık yaratıldığının düşünülüp dü
şünülmediğine ve her nevi inşaat, sanayi ve zi
raat alet ve malzemesinin her zaman için kati 
ve muteber olmak üzere serbest ithallerine ka
rar verilip verilmiyeceğine dair sözlü sorusuna 
Ekonomi ve Ticaret Vekili ve; 

Kars Mebusu S i m Atalay'm, Sarıkamış ve 
Göle ilçelerinin bâzı köyleri ile Erzurum îli 
arasında devam eden hudut ihtilâfının halli için 
ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna içişleri 
Vekili cevap verdiler. 

I Diyarbakır Mebusu M. Remzi Bucak'in; 
kadrosuzluk yüzünden terfi ettirilemiyen bucak 
müdürleri hakkında, 

Yozgad Mebusu Yusuf Karslıoğlu'nun, dilen
ciliği menedecek tedirlerin alınması hakkındaki 
kanun hükümlerinin şimdiye kadar yerine ge-

j tirilmemesi sebebine dair içişleri Vekilinden 
i olan sözlü soruları, soru sahipleri hazır bulun-
j madıklarından, gelecek Birleşime bırakıldı. 
I Zonguldak Mebusu Rifat Sivişoğlu'nun, Bolu 
I Irmağının Sucatı'ndan itibaren Filyos'a kadar 

uzanan yatağının ıslahı ve Devrek'i, Tefen is
tasyonuna bağlıyan ahşap köprünün yeniden in-

I şasi hususlarında ne düşünüldüğüne dair Ba-
I yındırlık Vekilinden olan sözlü sorusu ile, 

Muğla Mebusu Cemal Hünal'm, süngerci ve 
ı balıkçılara yardımda bulunulmasının düşünülüp 
ı düşünülmediğine dair Ekonomi ve Ticaret Ve-
j kilinden olan sözlü sorusu, ilgili vekillerin ha-
; zır bulunmamaları sebebiyle, gelecek Birleşime 
i bırakıldı. 

Urf a Mebusu Feridiun Ergin'in, 1951 ve 
1952 seneleri zarfında Urfa Vilâyeti köy suları 

I için ne kadar yardım yapıldığına ve kaç köyün 
j ihtiyacının temin edildiğine, aynı il dâhilinde-
i ki köy ve Devlet yolları için 1952 yılı Bütçesin

den ne miktar tahsisat ayrıldığına ve Birecik 
I inşasının ne zaman tamamlanacağına dair Ba

yındırlık ve içişleri vekillerinden olan sözlü so
rusu, soru sahibinin; 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, Trab
zon Liman işletmesi emrinde çalışan mavna 
kaptan ve tayfalarının günlük mesailerinin mu
ayyen olup olmadığına ve bunlara fazla mesai 
ücreti verilip verilm'ediğine dair sözlü sorusu, 
Çalışma ve Ulaştırma vekillerinin; 

Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'm, 1952 yı
lında kaç vatandaşın harice seyahat ettiğine, 
bunlardan kaç tanesinin döviz verilmeden 100 
Türk lirasiyle gittiklerine ve döviz açığımızın 
miktarına dair Maliye ve Ekonomi ve Ticaret 
vekillerinden sözlü sorusu da, soru sahibinin ha
zır bulunmaması sebebiyle gelecek birleşime talik 

I edildi. 
Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, istanbul imar 

plânına göre yeşil sahaya tesadüf eden bir arsa
nın satış mevzuunun tetkiki için bu husustaki 

I evrakın Daimî Komisyona nasıl ve ne sebeple 
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gönderildiğine dair sözlü sorusunu İçişleri Vekili 
cevapladı. 

Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, 1951 ve 1952 
senelerinde İstanbul Sergisinde Şehir Meclisi 
üyelerinin vazifelendirildiğinin doğru olup olma
dığına, ayrıca kaç kişinin istihdam edildiğine ve 
bunlara ücret, yevmiye ve gece mesaisi namı al
tında ne kadar para ödendiğine; 

İstanbul Genel Meclisinin kanunun tâyin et
tiği toplantı devreleri haricinde ihtisas komis
yonlarının çalışıp çalışmadıklarına ve bu komis
yonlara dâhil bulunanlara hakkı huzur verilip 

» verilmediğine, İstanbul Birleşik Mahallî İdaresi 
ile Belediyesine bağlı müesseseler kadrolarında 
istihdam edilenler arasında vazifeye uğramadık-

« lan halde namlarına istihkak tahakkuk ettirilen
lerle meslekle alâkası olmıyanların bulunduğu 
hakkındaki iddiaların doğru olup olmadığına; 

İstanbul Belediyesince Eyüp'te Dökmeciler 
Caddesinde mubayaasına tevessül edilen arsanın 
satınalınması muamelesine; 

Sokoni Vakum Anonim Türk Petrol Şirke
tiyle İstanbul Belediyesinin bir mukavele akde
dip etmediğine dair İçişleri Vekilinden olan söz
lü soruları, Vekilin mühlet istemesi üzerine, ge
lecek Birleşime bırakıldı. 

Çanakkale Mebusu Bedi Enüstün'ün, 1952 
Bütçe yılı içinde Çanakkale İline il ve köy yol
ları ve köy içme suları için yapılan ayni ve 
nakdî yardım yekûnunun kaç liradan ibaret ol
duğuna dair Başvekilden olan sözlü sorusuna 
Bayındırlık Vekili; 

Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, Sinob Müze
sinin Kastamonu'ya nakli için bir karar verilip 
verilmediğine, verilmişse sebebine dair sözlü so
rusuna Millî Eğitim Vekili ve 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in, küçük sanat-
• larm yayılması, gelişmesi, bugünkü içtimai ve 

iktisadi şartlara uygun bir şekle getirilmesi ve 
bu sanat erbabının kalkınması, el dokumacılığı-

• nın inkişafı ve dokumacılara kredi temini husus
larında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve De
nizli'deki Apre-Boya santralinin el dokumala
rını îşliyen bir fabrika haline getirilmesinin dü
şünülüp düşünülmediğine dair Ekonomi ve Tica
ret ve İşletmeler vekillerinden olan sözlü soru
suna İşletmeler Vekili cevap verdi. 

Kars Mebusu Sim Atalay'ın, valilere bulun
dukları mmtakalara göre farklı ve fevkalâde sa
lâhiyetler verilip verilmediğine dair İçişleri Ve-

I kâletinden sözlü sorusu, soru sahibi hazır bulun
madığından gelecek Birleşime talik olundu. 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacığil-
ler'in, Topkapı Sarayı Müzesiyle diğer müzeleri-
mizdeki bâzı tarihî eserlerin Paris'te bir sergi
de teşhir edilmek üzere Fransa'ya gönderilmesi 
kararının ne gibi fayda ve mülâhazalara mebni 
verildiğine, 

Demokrat İzmir Gazetesinin İzmir Belediye 
Başkanı Rauf Onursal ile Belediye Daimî En
cümen azalan hakkındaki iddialannm doğru 
olup olmadığına, 

Bir Vekilin her hangi bir siyasi parti il kon
gresinde Başkanlık Divanında görev kabul etme
sinin nasıl mütalâa edilmekte olduğuna dair 
sözlü sorulan, Başvekil hazır bulunmadığından 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

Erzurum Mebusu Sabri Erduman'ın, Tür
kiye'de mevcut tuzlaların kullanılış tarzlariyle 
istihsal, istihlâk ve ihraç edilen tuzun miktarına, 
satış şekillerine, amban olan ve olmıyan tuz 
bölgelerin dair sözlü sorusunu Gümrük ve Te
kel Vekil vekili; 

Kayseri Mebusu Mehmet özdemir'in. 
Kayseri Vilâyeti dahilinde bulunan Sultansazı 
bataklığının kurutulması için şimdiye kadar ne 
gibi işler ve etüdler yapıldığına ve bu bataklı
ğın kaç yılda kurutulabileceğine dair sözlü so
rusunu Bayındırlık ve Tanm vekilleri; 

Kayseri Mebusu Mehmet özdemir'in Za-
mantı Irmağı üzerinde yapılacak şişirmelerle 
etrafında bulunan 300 bin dönüme yakın ara
zinin sulanmasını temin için lüzumlu tesislere 
ne zaman başlanacağına ve bu tesislerin kaç yıl 
zarfında ikmal olunacağına dair sözlü sorusunu 
Byındırlık Vekili; 

Gümüşane Mebusu Ahmet Kemal Varınca'-
nın, Doğu şeker fabrikasının kurulmasına ait 
bir tasavvur veya bir teşebbüs olup olmadığına 
dair sorusunu da İşletmeler Vekili cevapladı. 

Van Mebusu Perid Melen'in, Türkiye Em
lâk Kredi Bankasınca ticari kredi verilip veril
mediğine, veriliyorsa bankanın kunıîuş mak
sadına uygun olup olmadığına, Ankara - İstan
bul ve Eskişehir şubelerince kaç borçluya ne 
kadar ticari kredi açıldığına ve bu kredilerin 
en yüksek ferdî haddine dair Maliye Vekilin
den olan sözlü sorusu, Maliye Vekili; 

Çanakkale Mebusu Bedi Enüstün'ün, Çanak-
I kale'nin iktisaden kalkındırılması için mahallen 
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tetkikata memur edilen heyetin raporu hakkın
da ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusu, Ekono
mi ve Ticaret Vekili; 

Antalya Mebusu Burhanettin Onat'm, Tunus 
meselesinde Hükümetin noktai nazarına dair 
sözlü sorusu, Dışişleri Vekili ve 

Diyarbakır Mebusu M. Remzi Bucak'm, İs
tiklâl Gazetesinin 18 Kasım 1952 tarihli nüsha-
smdaki (memleket bütünlüğünü parçalayıcı) 
neşriyat hakkında bir takibat yapılıp yapılma
dığına dair sözlü sorusu ise soru sahibi ve Adalet 
Vekili hazır bulunmadıklarından, gelecek birle
şime bırakıldı. 

Kayseri Mebusu Mehmet özdemir'in, Zaman-
tı Irmağı üzerindeki hidro - elektrik işinin da
ha ne kadar müddetle tetkika tâbi tutulacağına, 

Yazdı sorular 
Amasya Mebusu İsmet Olgaç'm; Amasya 

Memleket Hastanesi eski binasının verem hasta
nesi olarak kullanılmasına, yeni memleket hasta
nesi kadrosunun takviye edilmesine ve inşaatı 
tamamlanmış bulunan Merzifon sağlık merkezinin 
de ihtiyaçlarının teminine dair yazılı soru öner-

TeklifUr 

1. — Erzurum Mebusu Mustafa Zeren'in, 
Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 5501 sayılı Ka
nunla değişen 66 ncı maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi (2/494) (Millî Savun
ma ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
5830 sayılı Kanunla Hazineye intikal eden Ada
na Halkevi binasının Adana Belediyesine male-
dilmesine dair kanun teklifi (2/495) (İçişleri, 
Maliye ve Bütçe komisyonlarına). 

şimdiye kadar yapılan etüdlerin teknik ve iktisa
di bakımlardan ne gibi neticeler verdiğine dair 
sözlü sorusuna Bayındırlık Vekili cevap verdi. 

Diyarbakır Tekel İdaresi Başmüdürü bulun
duğu sırada ikinci defa emekliye sevkedilmiş olan 
Saffet Kâhyaoğlu hakkındaki Dilekçe Komisyo
nu raporu kabul edildi. 

28 Oeak 1953 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Ağrı Mebusu İstanbul Mebusu 
C. Yardımcı F. T akü 

Kâtip 
Çanakkale Mebusu 

ö. Mart 

gesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletine gönde
rilmiştir. (6/943) 

Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun; Malat
ya Vilâyetine bağlı bâzı kaza, nahiye ve köyler
deki camiler için imam, hatip ve müezzin kadro
su verilmesi ve tamire muhtaç camilerin harap 
olmaktan kurtarılmaları hakkındaki yazılı soru 
önergesi Başvekâlete gönderilmiştir. (6/944) 

önerge 
3. — Eskişehir Mebusu Hasan Polatkan'm, 

Dilekçe Komisyonunun 5 . 1 . 1953 tarihli Haf
talık Karar cetvelindeki 5133 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair önergesi 
(4/310) (Dilekçe Komisyonuna) 

Rapor 
4. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-

yacıgiller'in, İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu
nun 5565 sayılı Kanunla değişen 20 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Çalışma Komisyonu raporu (2/399) (Gündeme) 

Sorular 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



B l R l N C Î OTUBÜM 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Reisvekili Celâl Yardımcı 
KÂTİPLER : tbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Fünızan Tekil (İstanbul) 

mm* ı 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapıyoruz. 
(Tam yoklama yapıldı) 

REÎS — Ekseriyetimiz vardır, oturumu ağı
yorum. 

Meclis mesaisr hakkında bir önerge vardır, 
okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Ekserisi haftalardan beri devredilip gelen ve 

Bütçe müzakerelerine başlanmadan evvel intacı 
lâzımgelen müterakim kanunlann çıkanlabilmesi 
için Bütçe müzakeresi başlayıncaya kadar Per
şembe günleri öğleden sonra dahi Meclis Umumi 
Heyetinin toplanmasına karar verilmesini arz 
ve teklif eder ve Perşembe günleri öğleden sonra 
hiçbir komisyonun fiilen toplanmadığı muhak
kak olduğuna göre bu teklifimin kabulü komisyon 
mesaisine asla halel getiremiyeceğini tekrar arz 
ve ilâve ederim. 

Konya Mebusu 
Hidayet Aydıner 

REÎS — Efendim Bütçe müzakereleri başla
yıncaya kadar Perşembe günleri de Umumi He
yetin toplanmasına mütedair olan önergenin ka
bulünü reyinize arzediyorum. önergeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kabul buyurulan önergeye nazaran, Bütçe 
müzakereleri başlayıncaya kadar kaydiyle mu
kayyet olmak üzere, Perşembe günleri de saat 
15 te Heyeti Umumiye toplantısı yapılacaktır, 
efendim. 

Gündemle 'ilgili önergeler var, okuyoruz. 

B. M. M. Reisliğine 
Bugünkü gündemde bulunan kanun taşanları

nın sözlü sorulardan evvel görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Elâzığ 
Şevki Yazman 

Reisliğe 
Bugünkü gündemde Meclis umumi heyetince 

müzakere ve karara bağlanması gereken 27 me
sele mevcuttur. Bu sebeple kanun teklif ve tasa
rılarının sözlü sorulardan evvel müzakeresini arz 
ve teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Hidayet Aydıner 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü gündemde yer alan kanun tasanla-

nnın sözlü sorulardan evvel görüşülmesinin reye 
konulmasını arz ve teklif eylerim. 

Maraş Mebusu 
Abdullah Aytemiz 

Yüksek Başkanlığa 
Sorulardan önce kanunlann müzakeresini arz 

ve teklif ederim. 
Rize Mebusu 
Kemal Balta 

Yüksek Başkanlığa 
Sözlü sorulara takdimen kanun tasanlannın 

müzakeresini teklif ederiz. 
İstanbul Kastamonu 

Sani Yaver Şükrü Kerimzade 

Yüksek Riyasete 
Gündemin bir defa görüşülecek işler bölü

münden başlanmasını arz ve teklif ederim. 
Denizli 

Baha Akşit 

REİS — iki grup önerge vardır. Bunlardan 
biri, bir kısım kanun teklif ve tasanlannın, di
ğeri ise, bir defa görüşülecek işlerin sözlü soru
lardan evvel görüşülmesi hakkındadır. 

Evvelâ kanun taşanlarının sözlü sorulardan 
önce görüşülmesi hususunu oyunuza arzediyo-
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B : 33 28.1.1953 O : 1 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İkinci önergeyi reye koymuyorum, efendim. 

Bir defa görüşülecek işlerden sekizinci mad
deyi müzakere ettikten sonra gündemin diğer 
kısmına devam edeceğiz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN tŞLEB 

1. — Orman Genel Müdürlüğü 1948 Büt
çe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğü 
1948 Bütçe yılı Hesabı Katisi hakkında kanun 
lâyihası ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/376, 
1/254) [1] 

RElS — Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Ben isti

yorum. 
REİS — Şevket Bey buyurun. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Efendim, 
Bakanın bir nokta hakkında bizi tenvir etmesin
den sonra bunu tasdik etmemizi teklif edece
ğim. Sayın Afyon Milletvekili Ali İhsan Sâ-
bis arkadaşımız bir sual sormuştu Bakan da, taf-
silen günahkârlar hakkında kendisi maliye mür-
fettişi iken verdiği raporunu okumuş, neticeyi 
gene sıfıra bağlamıştı. Fakat günahkârları tes-
bit etmeye imkân olmadığı ve esasen o senenin 
raporu B. M. Meclisince de tasdik edilmiş oldu
ğu için yapılacak bir şey kalmadığını söylemiş
lerdi. 

Şimdi tasdik edilmek üzere huzurunuza ge
tirilen 1948 Hesabı Katisinde acaba bu nevi bir 
şey var mıdır? İleride mesul makamın Meclis 
tasdik etti gibi bir mazeretle karşımıza çıkma
ması için evvel emirde o senenin bütçesinde, 
Af Kanunu şümulü haricinde, Devletin zarar
larını tanzim ettirmeye mütedair bir tahkik ra
porunun olup olmadığını öğrenmemiz lâzımdır. 
Eğer böyle bir şey var da biz bu raporu tasdik 
edersek o zaman bu mesuliyetin meşruiyetini 
tasdik ve mesuliyete iştirak etmiş olacağız. 

Bu hususta tenvir edilmekliğimizi temenni 
edeceğim. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Maddele
re geçilmesini kabul edenler... Kabul etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

[1] 97 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

Orman Genel Müdürlüğünün 1948 Bütçe 30lı 
Hesabı Katı Kanunu 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1948 Bütçe yılı sarfiyatı ilişik (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (11 640 028) lira (68) 
kuruştur. 

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

MADDE 2. — Mezkûr Genel Müdürlüğün 
1948 Bütçe yılı tahsilatı ilişik (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (13 135 662) lira (5) 
kuruştur. 

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

MADDE 3. — Tahsilatla sarfiyat arasında
ki farkı teşkil eden (1 495 633) lira (37) ku
ruş tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 

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

MADDE 4. — Tahsisattan 1948 Bütçe yıl 
içinde sorfolunmıyan ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (2 524 521) lira 
(30) kuruşluk tahsisat artığı imha edilmiştir. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) —Usul hakkında 
söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Bendeniz bir 

nokta üzerinde Başkanlık tarafından tenevvür 
edilmemi istiyorum. Kanunun tümü üzerinde ko
nuşurken Şevket Mocan arkadaşımız sual irat 
ettiler. Bu kanun tasarısı değil midir, Buradan 
geçişi esnasında bakan veya birinci derecede me
mur bulunması gerekmez mi? Milletvekillerinin 
irat ettikleri sualleri kimse cevaplandırmadan 
geçilirse ve bu, taamül haline gelirse bunun Mec
lis murakabesini ve millî murakabeyi ne hale 
getirebileceğinin yakın ve uzak tesirlerini Baş
kanlık Divanı mütalâa etmiş midir? Bu usul me
selesi hakkında tenevvür etmek istiyorum. 

REİS — Efendim, bakanın hazır bulunma
ması dolayısiyle bir defaya mahsus olmak üzere 
Divanı Riyaset tasarının görüşülmesini talik et-
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misti. Bu, heyetinizce malûmdur. Halen bu tasa- I 
n ile ilgili bulunan vekil Maliye Vekilidir, o da 
burada hazır bulunmaktadır, Kesin Hesaba ait 
bir kanun tasarısıdır. 

Cevap verip vermememeye gelince: Milletve
killerinin irat buyurdukları suallere ilgili bakan 
isterse cevap verir. Riyasetin, cevap vermesi hu
susunda ilgili bakanı icbar hakkı yoktur. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşımız Şevket 
Mocan bu Hesabı Katî Kanununun kabulü mü
nasebetiyle diyorlar ki; kanunun ait olduğu yıla 
ait bir tahkikat acaba mevcut mudur? Bakanlık
ta; 1948 senesine ait olmak üzere halen intaç, dil-
memiş, bir karara, bir hükme bağlanmamış bir 
tahkikat var mıdır, yok mudur? Bunu ancak Ta
rım Bakanı arkadaşımız bilebilir, kendisi burada 
yoktu?. 

RElS — Madde hakkında buyurun Cezmi 
Türk. 

GEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Usul hakkında 
Reis Bey, Yüksek Meclise arzetmeliyim. 

Efendim; Sayıştay müssesesi Anayasamıza 
göre teessüs etmiş, hususi bir müessesedir. Ve Sa-
yıştaym kanunu hususidir. Ayrıca Mecliste ko
misyonu ve mazbata muharriri vardır. Sayıştay 
Maliye Bakanlığına bağlı bir müessese değildir. 
Başkan burada bağlayıverdiler. Bu birinci mad-
do. 

Madde İM: Bütçeye müteferri olarak,evvelce 
kendi tahsisatı Tarım Bakanlığı ile beraber çık
mış olan Orman Genel Müdürlüğü Bütçesine ait 
husus hakkında onun Kesin Hesabı görüşülürken I 
de dercengi evvel Taran Bakanının bulunması 
ve cevap vermesi zaruridir. Bunu Maliye Ba
kanına maletmek usul bakımından doğru değil
dir. Nitekim tatbikatı da şimdi cereyan etmiş- I 
tir. Saym Maliye Bakam haklı olarak buna Ta
rım Bakanı cevap verebilir, demiştir. I 

Sayın Başkandan rica ederim, bir istirahat 
tatilinden sonra teşrif etmişlerdir; bunu bir si- I 
nir meselesi yapmasınlar, hissî düşünmesinler, I 
hakimane düşünsünler, hak vereceklerdir. I 

REÎS — Riyasetin elinde başka bir salâhi
yet yoktur. Bu, foir sinir meselesi değildir. (Te- I 
hir sesleri). Tehir meselesini reye koyarız. I 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Reye hacet yok
tur, tüzük sarihtir. I 

REÎS — Cezmi Beyefindi, taMk, tasarı ile | 
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ilgili bakanın bulunmaması halinde mevzuuba-
histir. Tasarı ile ilgili bakan hazırdır. 

önergeniz var mıdır? 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Tüzüğün tatbi

katı bakımından dikkatinizi çektim. 
REÎS — Tasarmm Tarım Bakanlığını ilgi

lendirdiği iddiası ile kendisinin gelip izahat 
vermesi için talika istenmektedir. 

Gelecek Birleşime bırakılmasını oyunuza 
arzediyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2, — Garson ve penzeri işçilerin hizmet kar
şılıkları hakkında kanun tasarısı ve Çalışma Ko
misyonu raporu (1/362) [1] 

REÎS — ikinci görüşülmesidir. 

Garson ve Benzeri İşçilerin Hizmet Karşılıkları 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Otel, pansiyon, lokanta, kah
vehane, .gazino, açık hava lokanta ve gazinosu, 
çalgılı eğlence yeri, bar, dans salonu, kulüp 
oyun salonu, birahane, içki salonu ve benzeri 
yerlerle içki verilen ve mahallinde istihlak edil
mek üzere her türlü yiyecek ve içecek satılan 
yerlerde ve bahşiş usulünün uygulandığı mü
esseselerde iş veren veya iş veren vekili tarafın
dan servis karşılığı veya sair namlarla müşteri
lerin hesap pusla'larına bahşiş olarak yüzde ilâ
vesi suretiyle veya sair şekillerle alınan parala
rın ve kendi arzusu ile müşteri tarafından iş ve
ren veya iş veren vekiline bırakılan veya bu 
kimselerden birinin nezdinde yahut da bunlar
dan birisinin nezareti altında bir araya topla
nan bütün bahşiş paraların iş veren veya iş ve
ren vekili tarafından işçilere aynen ve tamamen 
ödenmesi mecburidir. 

îş veren veya iş veren vekili yukarıkd fıkra
da bahsi geçen paraların kendi tarafından alın
dığını ve aynen ve tamamen işçilerine dağıtıldı
ğını bu kanunda gösterilmiş bulunan esaslar 
dairesinde tevsik etmek mecburiyetindedir. 

REÎS — Madde hakkında değiştirge yok 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

[11 Birinci görüşülmesi (30) ncu Birleşim 
Tutanağındadır. 
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MADDE 2. — Hesap puslalarına yüzde ilâ- ] 

vesi suretiyle müşterilerden alınan paraları, 
iş veren veya iş veren vekili, hususi surette tu
tacağı bir deftere günü gününe işlemek mecbu
riyetindedir. 

Bu defterin beş yıllık müddetle saklanması 
mecburidir. 

îş veren veya iş veren vekili, deftere geçir
diği hesapların asıllarına uygun olduğunu ken
di mesuliyeti altında olarak tasdik eder. 

Bu defter, iş yerinden dışarıya çıkarılamaz. 
Mümessil işçi veya bunun bulunmadığı hallerde 
işçiler tarafından seçilmiş bdr temsilci, her iş 
günü sonunda, hesap neticelerinin kendisine 
bildirilmesini istiyebilir. t ş veren veya iş veren 
vekili ile mutabık kalınmak suretiyle hesapla
rın bildirilmesini isteme daha uzun bir zamana 
bırakılabilir. Ancak bu devre hiçbir suretle 15 
günden fazla olamaz. 

Her tediye devresi ile ilgili hesap puslaları 
o devreye ait paraların işçilere ödenmesinden 
itibaren bir ay müddetle iş veren veya iş veren 
vekili tarafından saklanır. 

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

MADDE 3. — Müşterilerin kendi istekleriy- I 
le ve arzu ettikleri miktarda bahşiş bırakmaları 
halinde bu paralar doğrudan doğruya servisi I 
yapan işçiye aittir. I 

REİS — Madde hakkında değiştirge yok. I 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul I 
edilmiştir. I 

MADDE 4. — Hilâfına mukavele bulunana- I 
dıkça, yüzde şeklinde alman paraların taksi- I 
mine iştirak hakkına malik bulunan işçinin ça- I 
hşmadığı günler taksim sırasında nazara alın- I 
maz. 

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

MADDE 5. — tş veren veya iş veren vekili, 
taksime iştirak hakkıaıa malik olan bir işçiyi I 
işe alırken o iş yerinde cari bulunan taksim şe
killerini işçiye bildirmek mecburiyetindedir. 

Taksim şekilleri üzerinde değişiklikler yap- I 
mak istiyen iş veren veya iş veren vekili bu de- | 
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ğdşiklikleri bir iş haftası evvelinden işçilere bil
dirmekle mükelleftir. 

REÎS — Madde hakkında değiştirge yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyeriler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. •—- Yüzdelerden başka ayrıca sa
bit bir ücret venmeik suretiyle işçi çalıştırmak
ta olan iş yerlerinde, bu paralar, sabit ücretin 
yerine ikame edilmeksizin taksim esas ve şekil
leri dairesinde hak sahibi olan işçilere tam ola
rak ödenir. 

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

MADDE 7. — Birinci maddede gösterilen 
iş yerlerinde çalışan işçilerin, o iş yerlerindeki 
gelirlerinden, 3008 sayılı İş Kanununun 22 ne i 
maddesine kıyasen, tazminat karşılığı olarak, 
iş veren bir miktar alıkoyabilir. 

Tazminat Esintilerinin, mahsup icrasını ge
rektirecek bir zarar iras etmeksizin işten çı
kan veya çıkarılan işçiye aynen iadesi mecbu
ridir. 

Tazminat karşılığı olarak muvakkaten alı
konulan meblâğdan, mahsup yapılması zarureti 
hâsıl olduğu takdirde, işçi talebederse, iş veren 
veya iş veren vekili kendisine mahsubun hangi 
esaslar dairesinde yapıldığını izah etmeye ve 
buna ait hesaplarla fatura ve saire gibi belge
leri ibraza mecburdur. 

Tazminat karşılığı olarak alıkonulan para
dan ancak o işçi tarafından iras edilen zarar 
için mahsup icra olunabilir. 

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

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerinin tat
biki işçi kazançlarrnm daha aşağı hadlere indi
rilmesi için sebep tutulamaz. 

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

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerine mu
halif bulunan mukavele şartları hükmüsüzdür. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabıi'1 edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunun (1, 2, 3, 5, 6 ve 
7) nci maddeleriyle konulmuş bulunan mecbu
riyet ve mükellefiyetlere ve bu kanunun tatbiki 
için çıkarılacak tüzükte yazılı usul ve şartlara 
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riayet etmiyen îş veren veya iş veren vekili hak
kında iki yüz elli liradan aşağı olmamak üzere 
hafif para cezası hükmolunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etraiyen-
ler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunun 8 nci maddesine 
muhalif hareket eden iş veren veya iş veren ve
kiline, işçi kazançlarının daha aşağı hadlere in
dirilmesinden dolayı işçilerin uğradıkları zara
rın iki misli tutarında hafif para cezası hükmo
lunur. 

REİS — Maddeyi kaibul edenler... Etmiyen-
ler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanunun birinci madde
sinde yazılı yüzdelerin hangi işlerde çalışan iş
çilere tahsis olunacağı, bu paraların bu işçilere 
hangi şartlar ve nispet dâhilinde ve ne suretle 
dağıtılacağı, bu kanun hükümlerine tâbi mü-
esseseelrin ne gibi servisler kurabilecekleri, bu 
servislerin bahsi geçen paraların tevzdinde ne 
nispette hisse alacakları ve bu kanunun tatbik 
tarziyle ilgili sair hususlar, tanzim olunacak bir 
tüzükte gösterilir. 

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

MADDE 13. — 3008 sayılı tş Kanununun 
5518 sayılı Kanunla değiştirilen 32 nci madde 
sinin son fıkrası kaldırılmıştır. 

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

MADDE 14. — Bu kanun neşri tarihinden 
bir ay sonra yürürlüğe girer. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Eitımdyen 
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Bu kanunu îcra Vekilleri 
Heyeti yürütür. 

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

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Görüşülecek tasarılar arasında 9,15 
ve 16 ncı bentlerdeki teklif ve lâyihaların önce
likle görüşülmesi raporlarında istenmektedir. 
Sıra ile oylarınıza arzediyorum. 

(Hangileri sesleri) 
Bunlardan birincisi Konya Mebusu Hidayet 

Aydıner'in Temyiz Mahkemesi teşkilâtına dair 
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teklifidir, ikinci ve üçüncü tasarılar ise îstanbul 
Teknik Üniversitesine aittir. ( «Niçin sıra takip 
edilmiyor » sesleri) Hidayet Aydıner'in kanun 
teklifinin öncelikle görüşülmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Bu teklifin öncelikle görüşülmesi 
hususu reddedilmiştir. 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesine bağU 
Maden Fakültesinin lâboratuvar ve tesislerinin 
kurulması hakkında kanun lâyihası ve Millî Eği
tim ve Bütçe komisyonları raporları (1/504) [1] 

REÎS — Millî Eğitim Vekili. 
MİLLÎ EĞİTİM VEKÎLÎ TEVFÎK ÎLERÎ 

(Samsun) — Efendim, îstanbul Teknik Üniver
sitesinde bir maden Fakültesi kuruluşuna ait bir 
kanundur. Bütçe ile çok yakından alâkası olduğu 
için müstacelen ve tercihan görüşülmseini rica 
ediyorum. (Doğru doğru sesleri). 

REÎS — Mevzuubahis kanun teklifinin önce
likle görüşülmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilik talebi vardır, ivedilikle görüşülmesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
yenler... İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

îstanbul Teknik Üniversitesine bağlı Maden Fa
kültesinin binaları ile lâboratuvarlannın inşa 

ve tesisi hakkında Kanun 

MADDE 1. — istanbul Teknik Üniversitesi 
Maden Fakültesi binalariyle lâboratuvarlannın 
tseis ve inşası için 1954 ve 1955 yıllarında birer 
buçuk milyon ve mütaakip iki yılda da birer mil
yon lirayı geçmemek üzere (5) milyon liraya ka
dar gelecek yıllara sâri taahhütlere girişmeye 
Millî Eğitim Vekili salahiyetlidir. 

REÎS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. K&-
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madiîe gereğince giri
şilecek taahhütlerin karşılıkları, her yıl îstanbul 
Teknik Üniversitesi Bütçe Kanununa bağlı cet
velde hususi bir fasla konulur. 

REÎS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 104 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 
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MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1953 tari- I 

hinde meriyete girer. 
REÎS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Millî Eğitim vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oya arzedilmiştir. 

4. — istanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları hakkındaki 5246 sayılı Kanuna ek ka
nun lâyihası ve Millî Eğitim ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/505) [1] 

RElS — Tasarının öncelikle görüşülmesi 
hakkında teklif vardır. Tasarının öncelikle gö
rüşülmesini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Mazbatada ivedilik talebi var. ivedilikle 
görüşülmesini kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

istanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadro
ları hakkındaki Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversite
sinde 13 Haziran 1946 tarihli ve 4936 sayılı Ka
nunun ikinci maddesine dayanılarak açılacak 
olan Maden Fakültesine ait bağlı (1) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar, İstanbul Teknik Üni
versitesi Teşkilât Kadroları hakkındaki 7 Tem
muz 1948 tarihli ve 5246 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvele eklenmiştir. 

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

MADDE 2. — ilişik (2) sayılı cetvelde gös
terilen ek görev tazminatı kadrosu istanbul 
Teknik Üniversitesi Teşkilât Kadroları hakkın
daki 7 Temmuz 1948 tarihli ve 5246 sayılı Ka
nuna bağlı (2) sayılı cetvele eklenmiştir. i 

RElS —• Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1953 tari
hinde meriyete girer. 

[1] 105 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. I 
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RElS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kanun kabul edil
miştir. 

Gündeme devam ediyoruz efendim. 
Birinci defa görüşülecek işlerin bir numa

rasına geçiyoruz. 

5. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'-
nun, kan gütme sebebiyle işlenen adam öl
dürme ve buna teşebbüs cürümleri failleri hı
sımları hakkında tatbik olunacak muameleye 
dair 3236 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (2/361) [1] 

RElS — Efendim; komisyona giden 9 ncu 
madde hakkındaki rapor gelmiştir, okutuyoruz. 

(Rapor okundu) 

RElS — Efendim; raporda muhalefet şerhi 
vardır. Şimdi de onu okutuyorum. 
(Rize Mebusu izzet Akçal'ın muhalefet şerhi de 

okundu) 
RElS — Rapor hakkında söz istiyen var mı? 
Buyurun Cemal Reşit Eyüboğlu. 
CEMAL EYÜBOĞLU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlarım; Geçici Komisyonun, şimdi 
huzurunuzda okunmuş olan raporu, kan gütme 
tasarısı üzerinde iki noktayı ihtiva etmektedir. 
Bunlardan birisi bugün yürürlükte bulunan Kan 
Gütme Kanununa göre mahkemelerin karariyle 
bulundukları yerlerden 500 kilometre uzaklara 
sürülecek olan vatandaşlara gitikleri yerde Dev
let eliyle toprak verilmesi ve bunların muha
cirler gibi, topraksız halk gibi iskân edilmeleri 
yolundaki teklife ait olan kısmıdır. Bu raporun 
ihtiva ettiği ikinci hüküm ise Feridun Fikri Dü
şünsel arkadaşımız tarafından bir .önerge ile 
metinden çıkarılmasını, teklif ettiği yönetmelik 
mevzuudur. Ben evvelâ birinci mevzuu, huzu-

[1] 228 e ek \ve 228 e ikinci ek sayılı basma-
yazılar tutanağın sonundadır. 



B : 33 28. 
runuzda, izaha çalışacağım. İkinci konu üzerin
de de, daha evvel verdiğim önerge aynı esasları 
ihtiva ettiği için, fikirlerimi arzedeceğim. Şim
di, Yüksek Heyetinizin Geçici Komisyona, tas
vip ederek havale ettiği konu, biraz evvel arzet-
tiğim gibi, Kan Gütme Kanunu konusu içine 
giren bir suç işlemiş bulunan şahsın fiili ile hiç 
bir suretle alâkası olmıyan, fakat bu şahsın 
uzaktan veya yakından, kanunun birinci ve ikin
ci maddelerinde gösterilen derecelerde münasebeti 
bulunan vatandaşların bulunduğu yerden kaldı
rılırken bunları Devletin iskân etmesi keyfiyeti
dir.. 

Bugün yürürlükte bulunan kanun, kan güt
me saikyile meydana gelmiş bir katil dolayısiyle 
evvelâ bu fiili işliyen kimseyi ceza kanunun 
umumi hükümlerine göre mahkûm etmekte, on
dan sonra bu mahkûm ile onun usûl ve füruu 
ve kardeşleri, ikinci maddeye göre dayısı, am
cası, halası gibi daha uzak derecede bulunan ak
rabaları hâkimin karariyle bulundukları yer
erden 500 kilometre uzağa sürülmektedir. Bu, 
Anayasa hükümleriyle nasıl bağdaşır ve ne de
receye kadar bugünkü hukuk nizamı ile kabili 
teliftir, ne dereceye kadar insan hakları Anaya
sası ile kabili teliftir?. Bunun münakaşasını bu
rada yapmak faydasızdır, çünkü bu kanunun kal
dırılması hakkındaki tekliflerin müzakeresi sıra
sında bütün bu noktai nazarlar Yüksek Heyetini
ze arz ve izah edilmiş, fakat kanunun yürürlükte 
kalması Yüksek Mecliste tezahür eden irade ile 
takarrür etmiştir. Bu sebeple yürürlükte bulu
nan bir kanunun gerek anayasa, nizamına ve 
gerekse hukuk nizamına ne derece tavafuk edip 
etmiyeceği hususunda bir münakaşa açacak de
ğilim. 

Yalnız bu noktalara umumi surette temas et
mek mecburiyeti de vardır; çünkü Anayasa Hu
kukumuzla ne dereceye kadar telifi mümkün ol
duğu münakaşa mevzuu olan bir konuda ve bir 
cezadan ziyade âmme nizamı, içtimai menfaat mü
lâhazası ile yani vatandaşların menfaati için bir 
vatandaş hakkında tatbik edilen bir muamelede, 
Devlete terettüp eden vazifelerin bulunduğunu 
irae ve bunların hududunu tâyin etmek bakımın
dan, buna lüzum ve zaruret vardır. 

Şimdi, meseleyi misallerle müşahhas olarak 
huzurunuzda izah etmeye çalışacağım : Bu kanu
nun Bakanlar Kurulu karariyle tatbik edildiği 
bir vilâyet meselâ: Trabzon vilâyetini ele alalım 
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Trabzon Vilâyetinin bir köyünde bir vatandaş 
vaktiyle, kendi ailesinden birini öldürmüş veya 
öldürmeye teşebbüs etmiş, bu teşebbüs muvaffak 
olmuş veya olmamıştır. Kendisinin, mahkûmiye-

,tini icabettirecek dereceye kadar bir teşebbüsü 
varsa hâkim bu suçluyu mahkûm ettikten son
ra, savcının talebi üzerine kanunun birinci mad
desinde yazılı yakın derecede hısımları ile ikin
ci maddesinde biraz evvel arzettiğim gibi yazılı, 
dayısı, halası, çocukları ve bunların, karı ve ko
caları dâhil olmak üzere, haklarında sürgün ce
zası verecektir. Buna sürgün cezası diyorum. 1937 
de Hükümet tarafından Yüksek Meclise sevkedil-
miş bulunan kanun tasarısında bu, «sürgün ce
zası» olarak ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Fakat Adalet Komisyonu bu «sürgün ceza
sı» tâbirini kaldırmış, bunun yerine, bulunduk
ları yerlerden 500 kilometre uzağa «nakledilir
ler» tâbirini koymayı muvafık bulmuştur. 

Kanunun metnindeki elfaz ne şekilde olur
sa olsun bunun hayattaki tatbikatı bir sürgün 
cezasından katiyen farklı değildir. Bir va
tandaşı bulunduğu yerde oturmaktan menet
mek, veya bulunduğu yerden uzaklarda bir 
yerde veya yerlerde oturmaya mecbur kılmak, 
takdir buyurursunuz ki, «sürgün cezasının» ta
mamen kendisidir. 

Şimdi, ceza hukuku nazariyatı bakımından, 
bir vatandaşın doğrudan doğruya ve yahut do
layısiyle, kendi iradesinin lâhik olmadığı bir 
fiilden dolayı bu şekilde cezalandırılması caiz 
midir? Bunu hukuk tefekkürünüze, hukuk vic
danınıza müracaat ederek arzediyorum. Bir 
vatandaş ki, bir suçlunun uzaktan veya yakın
dan akrabası olmaktan başka bir günahı yok
tur, şimdi tahmin ediyorum ve kabul ediyorum 

j ki, bir hukukçu olarak böyle bir vatandaşın ce
zalandırılmasının caiz olmadığı yolundaki rey-

ı leriniz derhal tezahür etmektedir. Ancak bu
gün yürürlükte bir kanun vardır; Meclis, bu 
kanunun kaldırılması yolundaki teklifi reddet
miştir ; bunun bir sebebi, bir hikmeti1 bulunmak 
ieabeder. Bunu, ancak içtimai büyük menfaat
ler elde etmek için yapmış olmalıdır. 

Birinci Dünya Harbinden sonra yer yüzün
de cemiyetçiliğin, sosyalist telâkkilerin, totali
ter rejimlerin ceza hukuku sahasında da tesir
leri görülmüştür. Bugün birçoklarının dalâlet 
diye telâkki ettikleri bir çığırın bizdeki teza-

I hürlerinden biri karşısındayız. Ne zaman Yük-
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sek Meclisiniz anti - demokratik kanunları ele ı 
alacak, ne zamanı bunlar 'üzerinde 'esaslı fcetkikat 
yapacak"? Bunu, bugünden kestirmeye imkân gör
memekteyim. Fakat bu nevi kanunlar ele alın
dığı zaman, öyle zannediyorum ki, bu Kan Güt
me Kanunu onların en başında gelecektir. 

Bundan 5 - 6 ay evvel izhar buyurduğu ira
de ile de bu kanunun yürürlükte kalmasını 
kabul buyurmuştu. Bunun üzerine kanunun, ak
sak taraflarını ortadan kaldırmak için bir tek
lifle huzurunuza gelinmiş ve yüksek heyetiniz 
bu teklifi yerinde görmüş, tasvibederek Geçici 
Komisyona havale buyurmuştur. Hâdiseyi bu yön
lerden ele almak lâzımdır. Komisyon içinde bulu
nan arkadaşlarımızdan, hemen hepsi esas itibariyle 
bu kanunun yürürlükte bulunmasına muarızdır
lar, yani bu kanunun aleyhindedirler, bu ka
nunun kaldırılması yolunda reylerini izhar et
mektedirler; ancak bu kanunun tatbikatını Ana
yasa mevzuatına uydurmak, buna biraz insani 
vasıf verebilmek için vâki olan teklifimi şu mu
cip sebeple yerinde görmemektedirler. 

Komisyonun 7 üyesinden 3 ünün reyi ile 
çıkmış bulunan, çoğunluk kararı ile huzurunu
za gelmiş olan bu raporun tek mucip sebebi şu
dur : «yerlerinden kaldırılarak 500 kilometre 
uzağa nakledilen şahıslan, Devlet oralarda, is
kân ederse bu, insanlar üzerinde menfi tesir ic
ra eder; bu, suçlara temayülü bulunan insanları 
teşvik eder.» denilmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; komisyonun bu 
noktainazarını bir kere de vakıalar önünde in
celeyelim. Kan Gütme, esas itibariyle nereden 
gelmektedir? Bunun hukuk edebiyatında, kan 
gütme konusunda verilmiş misaller bilhassa 
Korsika'da romanlara mevzu olan hâdiselerin 
üzerinde toplanmıştır. Bu teklif münasebetiyle, 
mevzuu biraz incelemiş bir arkadaşınız olarak 
arzedeyim ki, hukukçular kan gütmeyi, «Orta 
Çağ âdetlerinden kalma ve aile bağlarının kuv
vetli bulunduğu yerlerde yaşıyabilen sakîm bir 
âdet» olarak tavsif etmektedirler. 

Korsika'da 19 ncu asrın ortalarında bütün 
şiddeti ile cari olan, Prosper Mirime gibi ro
mancıların kitaplarına dahi geçen vendeta, yani 
kan gütme hâdisesini o zamanki Hükümetler, 
bundan 15 sene evvel memleketimizde alınmış 
tedbirler gibi tedbirler almak suretiyle, orta
dan kaldırmaya çalışmışlardır. Fransa'da, Res-
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torasyon devrinde, yıllık öldürmeler 900 û bul
duğu zamanlarda, Hükümet örfi idare ilân et
mek, askerî mahkemeler kurmak, silâh taşıyan
ları en ağır cezalara çarptırmak suretiyle Korsi
ka'da hâkim olan ve Vendeta denilen bu sakîm 
âdetle mücadele etmiştir. Fakat netice ne ol
muştur? Yine hukukçuların tesbit ettiklerine gö
re, bütün bu uğraşmalara rağmen Vendeta bütün 
şiddetiyle devam etmiş, nihayet Hükümetin bel-
libaşlı dâvası haline gelen Vendetanın çaresi 
Korsika'da asayişi temin edecek jandarma kuv
vetinin çoğaltılması, maarifin kuvvetlendirilme
si ve fakir halkın, Devlet yardımı ile, vaziyet
lerinin ıslahı şeklinde olmuştur. Bir içtimai ted
bir alınırken «Acaba bu aldığımız tedbir tek 
vasıta mıdır; bundan başka tedbirler yok mu
dur?» diye düşünmemiz lâzımdır. Bir vatandaş 
hakkında, Anayasanın tecviz etmediği şekilde 
hürriyetini takyit cezasını tatbik ederken bu 
noktalar üzerinde çok hassas olmamız ve karar 
alırken bir taraftan içtimai emniyet ve salâme-
ti, fakat diğer taraftan da daha az ehemmiyetli 
olmıyan ferdin hak ve hürriyetinin mevcut ol
duğunu göz önünde bulundurmamız lâzımdır. 

Şimdi Kan Gütme sebebiyle bulundukları yer
lerden kaldırılıp 500 kilometre uzaklara bırakı
lan vatandaşlara Devlet, benim teklifimde ol
duğu gibi, haddi zatında büyük kıymeti olmı
yan, Devlet Bütçesine büyük külfet tahmil et-
miyecek olan yardımı yaptığı takdirde, bu va
tandaşlara nasıl imkânlar hazırlıyacaktır? 

Bizim teklifimizde, bu şekilde, bulundukları 
yerlerden 500 kilometre uzağa kaldırılmış olan 
vatandaşlara Devletin dışardan gelen muhacir
lere yapmış olduğu yardımlardan fazla bir şey 
istenmemektedir. Bugün Türkiye dâhilinde top
raksız bölgelerde bulunan vatandaşlara vermekte 
bulunduğu toprak ve diğer yardımlardan fazla 
bir şey de istenmemektedir. Eğer bu kaldırılmış 
olan, memleketlerinden çok uzak yerlere nakle
dilmiş bulunan vatandaşlara Devlet hiçbir su
rette yardım elini uzatmazsa acaba vaziyet ne 
olacaktır? Eğer nakledilmiş olan şahıslar, zaten 
zengin insanlarsa mesele yoktur. Onlar kendi 
imkânları ile, gittikleri yer pek müsait olmasa 
dahi, nihayet yaşamak imkânını bulabilirler. 
Fakat nakledilen şahıslar eğer her türlü yaşama 
imkânından mahrum iseler (ki, bugün benim gör
düğüm ve bildiğim ailelerin çoğu bu vaziyette
dir) bunların vaziyeti ne olacaktır? Bunu biz 
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Devlet olarak, milletin vekilleri olarak düşünmek 
mecburiyetindeyiz. Vatandaşa, «senin memleket 
kanunlarına karşı bir hareketin tesbit edilmiş 
değildir; sen suçlu değilsin; seni büyük kitlenin 
selâmeti ve emniyeti için şu veya bu yerdeki iç
timai hastalığı önlemek için, falanca yerde otur
maya mahkûm diyorum» diyoruz. O bütün bun
lara haklı olarak, «sunu taksirim olmadan beni 
bir başka yerde ikamete mecbur etmenize vatan-
perverane bir hisle razı olabilirim, fakat beni 
yerleştirdiğin bu yerlerde aç bırakıp ölüme mah
kûm etmenize nasıl razı olabilirimi» diyecektir. 

» Bugünkü mevzuatımızda Devletin içtimai 
mülâhazalarla buna benzer tedbirleri mevcuttur. 
tskân Kanununda seylâp ve yer; kayması dolayı-

t siyle kaldırılmış olan vatandaşları Devlet götür
düğü yerlerde iskân eder ve bunlara yaşama im
kânını verir. Yine bildiğiniz gibi cüzamlıları 
alır, hastanelere götürür, tedavi eder ve onlara 
yaşama imkânını verir; bunları iyileşir iyileş-
mez serbest bırakır. Bütün bunlar Devlete vazife 
olarak tahmil edilmiştir. Halbuki bu kan gütme 
işinde Maliye Vekili, Devlete tahmil edeceği malî 
külfetler bakımından itirazda bulunmuşlardır. 
Ondan sonra, Devlet Bakanımız kâfi miktarda 
toprak bulunmadığından dolayı bunları yerleş
tirmenin imkânsızlığından, külfetinden bahset
tiler; namütenahi külfetler getireceğini söyli-
yerek teklifin reddini istediler. 

MUHTAR ACAR (Sinob) — tçtimai zarure
ti inkâr edemeyiz. 

CEMAL REŞÎT EYÜBOĞLU (Devamla) — 
Ben komisyonun, ve Hükümetin noktai nazarla
rını arz ve izah ettim. Orta yerde, huzurunuzda, 
şöyle bir durum vardır; bir taraftan cemiyetin 
bir köşesinde içtimai bir hastalık mevcuttur, bu-

4 nun devasını aramaktayız. Bu hastalığa musap 
olması ihtimalini gördüğümüz insanları oradan 
kaldırıp temiz muhitlere nakletmeyi düşünüyoruz. 

Bu vaziyet karşısında ben şunu 'istirham et
mekteyim: Mademki böyle içtimai mülâhazalarla 
vatandaşların hak ve hürriyetlerini tahdit yolu
na gidiyoruz, o halde bir cüzamlıya Devletin 
uzattığı müşfik eli bunlara da uzatalım. Seylâp 
dolayısiyle oralarda oturmaları kendileri için 
tehlikeli görülen vatandaşları Devlet olarak baş
ka yerlere naklediyor ve onları iktisaden yaşıya-
bilecek bir hale getiriyorsak; bunlara da aynı 
yardımı, aynı şefkati göstermeliyiz. 

1.1953 0 : 1 
I Şimdi bunun Devlete tahmil, edeceği külfetin 

hiç denecek kadar ehemmiyetsiz olduğunu, sayın 
Maliye ve Devlet Bakanlarına cevap olarak arze-
diyorum. 

Muhterem arkadaşlar; kanun, 11 Haziran 1937 
senesinde yüksek heyetinizce kabul edilmiş ve mü-
taakiben de meriyete girmiştir. O günden bu ya
na, eski Adalet Vekili Halil özyörük'ün ifade 
ettikleri gibi, bu kanunun tatbikatı sonunda yer
lerinden kaldırılmış olan vatandaşların adedi 
gayet mahduttur; yüz rakamını geçmiyecek ka
dar azdır. Bunun bugün bir mesele olarak orta
ya çıkması, günün birinde Adalet Vekâleti ta
rafından savcılıklardan ihsai malûmat istenmesi 
üzerine bu kanunun tatbikına geçilmiş ve yıllar
dan beri dosyalarında duran eski mahkûmiyet 
kararlarının topyekûn ele alınmış olmasından 
ileri gelmektedir. Ben kendi vilâyetimi biliyorum, 
bütün kazalarına şâmil değildir, Akçaabad Ka
zasında 25-30 aile bundan üç ay evvel sürülmek 
üzere bekliyordu. Bu kararın çıkması kâfi değil
dir, karar çıkacak, ondan sonra da ödenek gön
derilecektir. Bir müddet de, bu vatandaşlar, öde
nek gönderilmediği 'için beklemişlerdir. Tasavvur 
buyurun, 1937 den bu yana, meselâ 1945 sene
sinde bir mahkûmiyet kararı verilmiştir; fakat 
bu mahkûmiyet kararına fer'i olmak üzere sür
gün cezası 1953 te tatbik ediliyor. Bu vatandaş
ları yıllarca mânevi bir işkenceye tâbi tutmuş 
oluyoruz. Ben komisyon kararını katiyen yerinde 
bir karar olarak telâkki etmiyorum. Hattâ bu 
esbabı mucibeyi o kadar zayıf görmekteyim M, 
bu arkadaşların kan gütme itiyadının cari bu
lunduğu yerlerde yaşamıyan arkadaşlar olduğu
nu ve bu yüzden bu hataya düşmüş olduklarını 
zannediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, kan gütme, biraz evvel 
arzettiğim gibi, aile rabıtası kuvvetli bulunan 
muhitlerde kendisini gösterebiliyor. Bunun yanı-
başinda kuvvetli toprak bağlılığı gelmektedir. 
Bunu biraz evvel arzettim. Hukuk edebiyatı-. 
mızda bol malzemeye tesadüf etmiyoruz. Ansik
lopedilerden ve bu hususta malûmat veren ta
rih kitaplarından naklen arzediyorum. Bu içti
mai dert orta çağa mahsus ve feodalite asaletinin 
cari bulunduğu zamanda asiller arasında cari 
iken sonradan halk tabakalarında da görülür ol
muştur. 19 ncu asırda bu âdet Korsika'da yay
gın halde bulunuyordu. Fransızlar Korsika'dan 

I bunu kökünden söküp atmek için 40 - 50 sene 
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uğraşmışlardır. , Silâh taşıyanlara ölüm cezası 
verilmesine kadar, askerî mahkemeler te
sis olunmasına kadar ileri gidilmiştir; fakat bu 
sakim âdet önlenememiştr. Nihayet maarife 
ve iktisadi tedbirlere baş vurarak bu sakim âde
ti Korsika'dan kaldırmak imkânına nail olmuş
lardır. Temenni ederim ki, Yüksek Heyetiniz, sü
rülmesini bekliyen ve gittikleri yerde sersefil 
olmaya mahkûm olan vatandaşları göz önünde 
tutarak, bidayette Büyük Meclisin çoğunluğu
nun tasvibi ile komisyona gönderilen teklifimi 
yeniden kabul buyurur. 

Komisyon raporundaki ikinci kısım hakkın
da söyliyeceğim şeyler de vardır, bunları, alâ
kalı maddenin müzakeresi sırısmdâ arzedeceğim. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, bendeniz geçen toplantılarda bâzı hu
suslara temas etmiştim, yine onun için söz al
dım .Fakat söz almışken Cemal Reşit arkadaşı
mızın mütalâası, bâzı maruzatta bulunmakta 
fayda olacağını bendenize tebadür ettirdi. 

Cemal Reşit Beyin ifadelerinin hazin tarafı 
şudur: Bâzı insanların vücudunda ufak çı
banlar olur, yıllarca dokunulmaz, dokunulunca 
orada bir kanser olur. Şu kanunu ilga etmek için 
yapılmış olan ameliyenin, şimdi bütün bu gö
rüşmelerden sonra musip olduğu anlaşılıyor. Fa
kat mantıkla ve hayatla karabeti ve münasebeti 
bulunmıyan bir şekilde, biçare bir yığın insanın, 
şimdiye kadar kendilerine ilişilmeyen 25 - 30 
kadar ailenin, sersefil bir vaziyete düşmesi 
neticesi vardır. Binaenaleyh şu mülâhazayı arz-
etmeye cürette bulunacağım ki, bu kanunu dip
ten kaldırmak lâzımdır. (Bravo sesleri) Güzel, 
bravo buyuruyorsunuz ama bravolar, bravoluk-
ta kalıyor, bravolar kanun haline gelmiyor. Bu
nu bravoluktan çıkarıp kanun haline getirelim. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Yaptık, 
tekrar teklif yaptık. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Bu arkadaşlar işi iyice teşrih ettikleri için 
ben fazla bir şey söylemek istemedim, fakat 
hakikaten bu kanun manasızdır, zaten işlenme
miştir. 

Biraz Trabzonlu arkadaşlarıma da serze
nişte bulunacağım : Pekâlâ kalkıyordu, onlar 
üzerinde durdular. Görülüyor ki, bu işte ra
hatsızlık aşikâr, fakat bu rahatsızlık Bingöllü-
lerde değil, bilhassa Trabzonlulardadır. 
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| Bilvesile, ehemmiyetle istirham ediyorum, 

fakat bilmiyorum Reis Bey ne buyuracak? Usu
le aykırıdır, derse onu da kabul ederim, fakat 

I her halde bu kanunu kaldıralım arkadaşlar. 
Yani bu Kan Gütme Kanununun cemiyet için
de artık bir rahatsızlık yarattığı anlaşılmıştır, 

I bunun için ne yapmak lazımsa düşünelim, ta-
I sınalım, şu senei içtimaiye bitmeden dibinden 
I traş edip atalım. Sayın Cemal Reşit Beyin bu-
I yurduğu şekilde bunlara başka yerde mekân 
I vereceğimize bunları kendi mekânlarına iade 
I edelim, Devletimiz âciz değildir, her şeyi ön-
I demeye muktedirdir. Mâruzâtımın birinci kıs-
I mı budur. 
I İkinci kısma gelince; arkadaşlar, bu kanu-
I nun bir maddesinde bir talimatname kaydı var, 
I ona nazarı dikkatinizi çekerim. Geçen celsede 
I onun kaldırılması için bir takrir takdim et

tim, takririmi Yüksek Heyetiniz dikkate aldı. 
Filhakika komisyonun bir kere daha tetkika 
hakkı var. Komisyon bunu uygun görmüyor. 
Arzedeyim, işin züptesi mühim : 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 52 nci mad
desinde nizamname meselesi sıkı sıkı tahdit 
edilmiştir. Yani (İcra Vekilleri Heyeti, ka
nunların suveri tatbikıyesini irae ve yahut 
kanunun emrettiği hususatı tesbit için ahkâmı 
cedideyi muhtevi olmamak ve Şûrayi Devle
tin nazarı tetkikmdan geçirilmek partiyle ni
zamnameler tedvin eder. 

Nizamnameler Reisicumhurun imza ve Ha
niyle mamulünbih olur. 

Nizamnamelerin kavanine mugayereti iddia 
olundukta bunun mercii halli (Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir.) 

Yani kanunların suveri tatbikıyesi talimat
name ile olmaz, nizamname ile olur. Bunun 
hikmeti var. Bir kere bir vekilin takdirinden 
değil, İcra Vekilleri Heyetinden geçecek, son
ra Şûrayi Devletten de geçecek, Reisicumhu
run tasdikıyla, Resmî Ceridede ilân olunacak
tır. Bunlar, üç unsuru şartidir. Bir de unsu
ru esasi vardır. O da, hükmü cedidi ihtiva et-
miyecek, kuvvei teşriîyenin hakkı olan ve as
lında mevcut olmıyan yeni bir hüküm oraya 

( girmiyecek. 
Bakanlar Kurulundan, Şûrayi Devletten, 

Cumhurbaşkanından olmak üzere üç süzgeçten 
geçecek. Şimdi kalkıyoruz talimatname yolu 

I ile işi Bakanlar Kuruluna vermiş oluyoruz. 
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Denecek ki; Bakanlar Kurulu kanunu mev
kii' icraya koymaya emir veremez mi? Verir 
ama, o başkadır. O icrai bir muameledir. Bu
nu kazai fonksiyona veriyoruz. Onun için bu 
yola girer şekilde nizamnameler yapılamaz. 
Yoksa Teşkilâtı Esasiyenin nizamnameyi sıkı 
sıkıya bağlama yolundaki prensibi fevtolur. 
Bu tasarı talimatname ile geldi, fakat inayeti 
Hakla talimatnamesiz çıkacak, bid'ate meydan 
vermiyelim. 

REİS — Mahmut Goloğlu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar; şu mevzu üzerindeki konuşmalar 
hakikaten, Yüksek Heyetinizi taciz edecek kadar 
uzadı. (Doğru sesleri) Bu, benim kabahatim, be
nim günahım değildir. Günahın yarısı kanunun 
aleyhinde konuşan arkadaşlar, yarısı da arkadaş
ları mevzu dışında konuşturan Riyasete aittir. 
Çünkü madde sarihtir. 

Gündemi okuyorum : 
(Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, kan 

gütme sebebiyle işlenen adam öldürme ve buna 
teşebbüs cürümleri failleri hısımları hakkında 
tatbik olunacak muameleye dair 3236 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu.) 

Senelerden beri usul içinde yuğrulmuş olma
sına rağmen, muhterem Feridun Fikri arkadaşı
mızın usulü unutup, bu tâdil teklifinin bir mad
desini bir tarafa bırakarak, konuşula konuşula 
hepimizin gma getirdiği bir mevzuu üzerinde ida-
rei kelâm etmesini doğrusu uygun bulmadım. 
Eğer bu iş böyle devam edecek olursa, yani bura
ya gelen arkadaşlarım her vesileden istifade ede
rek, mevzuu müzakere olmıyan, mevkii meriyette 
bulunan kanun üzerinde konuşacak olurlarsa ve 
Makamı Riyaset de buna müsaade edecek olursa 
biz, bu sene bu kanunu çıkartamayız. 

Arkadaşlarım, yapılmış bir teklif vardır. Bu
nun üzerinde bir arkadaşımız değiştirge vermiş
tir. Komisyona gidip gelmiştir. Ben bun-
dan sonra bu mevzuda bir şey söyle-
miyeceğim. Yalnız bütün rica ve istirhamım şu
dur: îşin esasını bırakalım, usule, nizama uygun 
olarak yalnız mevzuu müzakere olan meselelerin 
hudutları içinde konuşalım, meseleyi hudutları 
içinde halletmeye gayret edelim ve nihayet Yük-
s'ek Heyetin de sabrını tiiketmiyelim. Binaen
aleyh mevzuu bu şekilde ele almalarınij gerek 
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I konuşan arkadaşlardan, gerek tatbik ed«cek 
I olan makamdan hassaten rica (ederim. 

REİS — Cevdet Soydan. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Muhterem 

I arkadaşlar, bu mesele uzun zamandan beri He
yeti öelil'enin malûmu olduğu için, daha fazla 
sözü uzatmaya lüzum görmeden, şimdi Makamı 
Riyasete takdim ettiğim bir teklif üzerinde mâ
ruzâtta bulunmak nstiyorum. 

[ Bu müzakere edilen teklif, kan gütme sa-
I ikaısiyle adam öldürenlerin akrabaları hakkın

da tatbik edilecek muameleye dair olan 3236 
sayılı Kanun, Mahmut Goloğlu arkadaşımızın 
ifade ettiği şekilde, güya [fevkalâde tedbir ma
hiyetindedir. 

Muhterem arkadaşlar, biz Cenup vilâyetle* 
I rinan on beş, yirmi kadar milletvekili arkadaş

la birlikte 3236 sayılı Kanunun ilgası hakkın
da bir teklifte bulunduk. Teklifimiz bugün 
Adalet Komisyonuna havale edilmiştir. 

Şimdi anladığıma göre, İzzet Akçal arkada
şımız da kan gütme sebebiyle adam öldürenle
rin cezalarının Türk Ceza Kânununa konması 

I hususunda bir teklif vermiştir ve Oeza Ka 
nununun 450 nci maddesinin tadiline dair bir 
teklif yapılmıştır. Kan gütme saikasiyle adam 
öldürenlere ait birçok tedbirler ittihazı da bu 
tasarıda derpiş edilmiş 'bulunmaktadır. Bu da 
Adalet Komisyonunda imiş. Mahmut Goloğlu 
arkadaşımızın bu teklifi kaJbul edilirse, 3236 
sayılı Kanunu tadil etmeyi istihdaf eden öbür 
tekliflerin Adalet Komisyonunda müzakeresi 
sekteye uğrıyabilir. Halbuki Adalet Komisyo
nunun vazıyed ettiği bu tasarılarla birlikte 
Mahmut Goloğlu arkadaşımızın şimdilik tedbir 
mahiyetinde olan teklifi birleştirıilirse iş daha 
salim bir mecraya intikâl edebilir. 

Bu bakımdan arkadaşlar, teklifimin kabulü 
ile işin Adalet Komisyonuna havalesini rica 
ediyorum. 

I REÎS — Efendim, Heyeti Oelileye arzetmek 
mecburiyetindeyim. Ortada bir rapor vardır, bu 

I rapor üzerinde müzakere açmış bulunmaktayız. 
Bu suretle hatip arkadaşlarımızın rapor sade
di içinde konuşmalarını rica ederim. 

J Ahmet Kemal Varınca, buyurun. 
i CEVDET SOYDAN (Ankara) — Esastan 
j ayrılma yok. 
i AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
i Bu meseleyd bir usule feda edeceğiz. Bu Mec-
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lis 'evvelce bu kamımın ıtamajmiyle daldırılma
sına temayül göstermişti, şimdi de bu temayül
dedir. Meclis bu temayülü tatbikata koymak 
mecburiyetindedir. Şimdi bu temayülü berta
raf ederek, bir usul meselesi ile bu temayülü 
kırmak doğru değildir. Ruznameye hâkim bu
lunuyoruz. Biz bu meseleyi Adalet Komisyonu
na havale ederiz Âe bu kanunu kaldırırız. Biz 
deve ile uğraşacağız, kuyruğu ile uğraşıyoruz. 
Bu kanun antidemokratiktir, kaldıracağız, tki-
de birde antidemokratik kanunlar ıgelsin de 
kaldıralım diyoruz; işte geldıi, kaldıralım. (Al
kışlar, doğru sesleri). 

REÎS — Hidayet Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar, elimizde Adalet Komisyonuna 
verilmiş bir teklif mevcuttur ki, Ceza Kanunu
nun bâzı maddelerini değiştiren kanun teklif
lerinin toptan ele alınmasını tazaınımun etmek
tedir. Bunun ikinci maddesini aynen okuyo
rum : 

(Madde 2. — 3236 sayılı Kan Gütme Sebe
biyle işlenen Adam öldürme ve Buna Teşebbüs 
Cürümleri Failleri ve Hısımları Hakkında Tat
bik Olunacak Muameleye dair kanun ve Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 397 ve 398 nci 
maddeleriyle bu kanunun 96 ncı maddesinin son 
fıkrası hükümleri 'kaldırılmıştır.) 

Bu teklif Adalet Komisyonunda derdesti 
tetkiktir. Binaenaleyh elimizdeki teklifin bu 
son teklif ile birlikte tetkik edilip sonra bir 
karara varılmak üzere Adalet Komisyonuna 
vierillmiesi hakkında bir önerge taikdim ediyo
rum, kabulünü rica ederdim. (Bravo sesleri, al
kışlar) . 

ZÎHNÎ TJRAL (Çoruh) — Muhterem arka
daşlar; ben öyle anlıyorum ki bâzı arkadaşlar, 
kan gütmeden mütevellit büyük derdi önlemek 
üzere alınacak tedbirler hakkındaki Mahmut Gol-
oğlu arkadaşımızın teklif etmiş bulunduğu, ve 
3236 sayılı Kanun hükümlerini tahfif eder ma
hiyette olup iki maddesi daha evvel Yüksek He
yetinizce kabul edilmiş olan teklifi tamamen or
tadan kaldırmak gayesini gütmektedirler. 

Arkadaşlar, evvelki celselerden birinde etraf
lı olarak izahına çalıştığım gibi, kan gütme sebe
biyle alınacak tedbirler hakkındaki 3236 numara
lı Kanunun esasının yerinde kalması hakkında 
Yüksek Heyetiniz büyük bir ekseriyetle daha ev
velce karar vermişti. Binaenaleyh esas kanunun 
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kaldırılması bakımından yeniden gelecek bir tek
lif veya tasarı olmadıkça veyahut Türk Ceza Ka
nununun topyekûn Yüksek Heyetinizce tetkiki 
sırasında bu kanunun da o meyanda tetkik edil
mesi suretiyle kaldırılması yoluna gidilmedikçe 
tekrar 3236 numaralı Esas Kanun hakkında bu
rada konuşmak istiyen arkadaşların hareketlerini 
ben yersiz bulurum. Çünki müzakere mevzuu 
3236 numaralı Kanunun esası değildir; Goloğlu 
arkadaşımızın, bu kanunun hükümlerini tahfif 
eder bir teklifidir. Binaenaleyh arkadaşlarımızın 
3236 numaralı Kanunun kaldırılması veyahut 
buna muvazi olarak Goloğlu arkadaşımızın yap
mış olduğu teklilm Adalet Komisyonuna yeniden 
havale edilmesi yolundaki teklifleri mevzuumuzun 
tamamen haricindedir. («Tamamen içinde» ses
leri) 

Cemal Reşit Eyüboğlu arkadaşımızın teklif 
ettiği ek madde, benim de dâhil bulunduğum Ge
çici Komisyonda Adalet Vekilinin, Maliye mü
messilinin huzuriyle yapılan müzakereler sırasın
da incelendi. Teklif şu esasa müstenittir, diyor
lar ki; (3236 numaralı Kanunun esasını tatbik 
ederken biz Devlet olarak, mahkemenin karariyle 
rızaları hilâfına, cürüm işlemiş olan şahsın usul 
ve füruu ve kanunun kabul ettiği yakın akra
balarını, başka yerlere nakil ve tehcir ederken, 
bu şahıs hakkında da 2510 numaralı Iskan Kanu
nu hükümlerine tevfikan, muhacirler misillû, mu
hacirler için ne gibi tedbirler alınmakta ise, ay
nı şekilde tedbir alıp bunları da, mahkemenin 
karar verdiği yerde iskân edelim.) 

Arkadaşlar, encümende de arzettiğim gibi, ar
kadaşımızın bidayette cazip görülen bu fikirleri
ni etraflı olarak tetkik ettik. Yerinden, bu kanun 
hükümlerine göre, âmme nizamı namına, kaldı
rılmakta bulunan mücrimin akrabalarına - Gol
oğlu arkadaşımızın teklifleri veçhile - kaldırıl
dıkları yerdeki gayrimenkullerini Devletçe sa-
tmalmak suretiyle, bunun değer pahasını git
tikleri yerde, arzu ettikleri şekilde kullanmaları 
için ya kendilerine doğrudan doğruya nakden 
ödemek veya oradaki Devlet mallarından gayri
menkul vermek suretiyle kendilerine yardım ya
pılmasını derpiş etmiş bulunmaktayız. Şimdi ar
kadaşımız diyorlar ki, (buna ilâveten iskân Ka
nununu tatbik edelim. Topyekûn kendilerine yar
dım yapalım.) 

Arkadaşlar, esas kanunun derpiş ettiği hük
mü kaldırmaktan gaye nedir? Âmme nizamı na-
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ımna mücrimin akrabalarına yardım için, mu- ! 
hitinde çok kötü bir anane şeklinde devam ede-
geîmiş bulunan bu kan gütme mevzuunu, kıs-
men olsa dahi, kaldırmak endişesiyle bu tedbiri | 
ittihazı ve bu gayrimenkulleri satmalına sure- | 
tiyle yapılacak bir yardımı komisyon kâfi gör- i 
mügtür. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Bu yardımı ko
misyon kabul etti mi? 

REİS — Kendi namına konuşuyor. 
ZÎHNÎ ÜRAL (Devamla) — Kendi namıma 

konuşuyorum. 
Cemal Reşit arkadaşımızın teklifi, arzetti-

ğim gibi iyi bir teklif olabilir. Fakat kaldırılan, 
nakledilen vatandaşlar, 2510 numaralı Kanunun 
ihtiva ettiği hüküme girecek iskâna tâbi vatan- | 
daşlar değildir. Burada etraflı olarak tekrar iza- i 
hına lüzum görmüyorum. Bu, âmme nizamı na
mına Devletçe lüzumlu olarak alınmış karardır. 
Evet, gönül isterdi ki, kaldırılan bu vatandaş- I 
lar gittikleri yerde terfih edilmiş olsun.Ama 3236 
sayılı Kanunun gayesi nerede kalmış olacaktır? 
Şimdi kaldırıldıkları yerde, bu eşhas ya çiftçi
likle meşguldür yauht her hangi bir sanatla j 
meşguldür. Eğer çiftçilikle meşgulseler bunla- I 
r m kaldırıldıkları yerdeki malları almıyor, git- I 
tiği yerde veriliyor. Diğer her hangi bir mevzu | 
ilo meşgulseler gittikleri yerde bunu yapmala
rına mâni olacak ortada bir hüküm olmadığına 
göre, kaldırıldıkları yerdeki geçimlerini gittikle
ri yerde pekâlâ aynı mahiyette tatbik edebile-
ıceklerdir. 

Sonra arkadaşlar, Kan Gütme Kanununun 
tatbik edildiği bir bölgenin milletvekili olarak 
arzedeyim ki; bunların % 99 u köylü ve çiftçi
dir. Devlet, kaldırıldıkları yerden aldığı mal
larına mukabil, gittikleri yerde onlara toprak 
vereceğine göre, bunların kaldırılmak suretiy
le geçim bakımından tazyik edilmiş sayılma- j 
malan lâzım gelir. Bununla beraber 4553 sayı-
h Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun hüküm- | 
lerme göre nakledilen vatandaşlarımız, çiftçi bu- I 
lunduklan takdirde, gittikleri yerlerde mevzu } 
usullere göre, kendilerine toprak verilmemesi | 
için hiçbir sebep yoktur. Burada Cemal Reşit j 
arkadaşımız yalnız 2510 numaralı İskân Kanu- I 
nunu tatbik etmemiz, yani lâalettayin bir muha- '! 
ciri ne şekilde iskân ediyorsak, bunları da o şe- • 
kilde hükme tâbi tutmamız icap ettiği yolunda ' 
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beyanı mütalâa ettiler. Adalet Vekilinin mütalâ
asını aldık, bunu sureti katiyede encümen do 
muvafık görmedi. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLÜ (Trabzon) — 
Adalet Vekilinin mütalâasını almadınız^ Adalet 
Vekili yoktu. 

ZİHNİ URAL (Devamla) — Şimdi; encü
mence müttehaz Feridun Fikri Bey arkadaşımı
zın tekliflerinin reddi cihetine gelince; arkadaşı
mız diyorlar ki : «Kanunların hükümleri tali
matname tle değil, nizamname ile izah edilir. Bu
rada yerlerinden kaldıracağımız eşhastan alına
cak mallar mukabili gidecekleri yerde verilecek 
mallar için kanuna izahlı bir hüküm koymuş 
değildir.» 

Arkadaşlar; biz bu maddenin bir fıkrasının 
tatbiki için, diğer bâzı kanunlar da olduğu gibi 
Maliye Vekâletinin kolaylıkla tatbiki, tereddüt
lere düşülmemesi bakımından, «bu fıkra bir ta
limatname ile tatbik edilir» dedik. Diğer birçok 
kanunlarımızda ayni şekilde muamele ifa olun
maktadır. Bunun için ayrıca talimatnameye İti
min yoktur, yapılırsa bir nizamname yapılması 
iktiza eder yolundaki sayın üstadın mütalâaları
nı ben varit görmüyorum. 

Netice : Bâzı arkadaşlarımızın bu encümen 
kararı aleyhine mütalâa yürütmelerine hiçbir se
bep yoktur. Arzettiğim gibi bu kanunun hüküm
lerini kaldıracak yeni bir hüküm gelmedikçe bu 
husustaki mütalâalar yer bulmamalıdır. Etraflı 
olarak komisyonda tetkik edilip müzakeresi ya
pılmış olan komisyonun bu teklifini kabul buyur
manızı ben de istirham ediyorum. 

REİS — Kifayet önergesi vardır efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Kan gütme sebebiyle adam öldürme ve buna 

teşebbüs cürümleri failleri hakkındaki kanun tek
lifi üzerinde birçok celseler konuşulmuştur. 

Bu hususta ziyadesiyle tenevvür ettik. 
Kifayetin ve önergelerin oya konmasını arz 

ederim, 
Çanakkale 

Nusret Kirişeioğlu 

REİS — Kifayeti müzakere takririni oyunu
za arzediyorum. 

Müzakerenin kifayetini kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Raporla ilgili önergeler vardır, okuyacağız. 
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Yüksek Başkanlığa I 

K>an gütme saikiyte adam öldürenİJerin sü
rülmelerine dair olan 3236 sayılı Kanunun ilgası 
hakkındaki teklifimiz Adalet Komisyonuna ha
vale edilmiştir. 

Taallûku hasebiyle bu tasarının da birleştiril
mek üzere Adalet Komisyonuna havalesini arz | 
ve teklif ederim. 

Ankara 
Cevdet Soydan 

Yüksek Başkanlığa 
Nakledilecek vatandaşlardan muhtaç durum

da bulunanlar hakkında topraklandırma hüküm.-
lerinin tatbikini muvafık görmiyen Geçici Ko
misyon kararının reddini arz ve teklif ederim. 

C. Eyüboğlu 

Y. Reisliğe 
Adalet Komisyonunda görüşülmekte olan 

Türk Ceza kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine mütedair teklifler meyanında ikinci 
madde olarak bu kanunun tamamen ilgası teklif 
edilmiş ve derdesti tetkik bulunmuş olduğundan 
bu kanunun da tevhiden tetkiki için Adalet Ko
misyonuna gönderilmesini arz. ve teklif ederiz. 

Konya Konya 
Hidayet Aydıner Muammer Obuz 

Yüksek Reisliğe 
Ek maddedeki talimatnameye müteallik fıkra

nın kaldırılmasını arz ve teklif eylerim. 
Bingöl 

Feridun Fikri Düşünsel 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen

dim iki Önerge aleyhinde konuşacağım, söz isti
yorum. 

RE IS — Kifayeti müzakere kabul edilmiştir. 
Hatipler şifahi izahat vermişlerdir. Bu itibarla 
tekrar söz verilemez. 

Şimdi efendim, takrirleri oyunuza arzedece-
ğim. Bunların içinde en aykırısı, mevzuu müza
kere olan tasarının,' Adalet Komisyonunda görü
şülmekte olan diğer bir kanun teklifi ile birleşti
rilmek üzere oraya havalesi hakkndadır. Evvelâ 
bu iki takriri... 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Bu öner
geyi oya koyamazsınız. Bu gibi önergeler ancak 
tümü üzerinde konuşulurken verilebilir ve oya 
konabiliı. I 
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FERİDUN FÎKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Her zaman verilebilir. Usule uygundur, 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Usul 

hakkında konuşacağım. 
REİS — Konuşamazsızın, yeterlik var efen

dim. .;..;. 
MAHMUT GOLOĞLU (Devamla) —' Oya 

koyamazsınız, çünkü bunlar tümü hakkındadır. 
Bu konuşulan, bir maddenin raporu hakkındadır. 
Yüksek heyetiniz maddelere geçilmesini kabul 
etmiştir, tümü üzerindeki müzakere evvelce bit
miştir, , 

REÎS — önergeleri oylarınıza arzediyörum, 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
tasarı Adalet Komisyonuna gönderilmiştir. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) ~ Bun
dan sonra herkes tüzük yapsın; bu, usulsüz ve 
nizamsızdır. 

FERİDUN FlKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) r -
Usule uygundur efendim. 

6. — Emir ve Seyis Erleri hakkındaki kas 
nun tasarısı ile Çorum Mebusu Ahmet Başıbü-
yük ve Hüseyin Oı-takcıoalu'nun Emirber ve 
Seyis Erleri hakkındaki 203 sayılı Kanunun 
1 nci ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 
1600 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu ile Geçici Komisyon ve Adalet Komisyonu 
raporları (1/159, 2/293) [1] 

REÎS — Efendim, Adalet Komisyonuna gi
den 9 ncu madde gelmiştir, okutacağım. 

SALAMON ADATO (istanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

RElS — Buyurun. 
SALAMON ADATO (istanbul) — Efendim, 

9 ncu maddede bâzı esaslar vaz'edilmiş bulu
nuyor. Bunların müeyyideleri Askerî Ceza Ka
nununun 114 ncü maddesi hakkında bundan 
sonra gelecek olan tasanda tesbit edilmiş bulu
nuyor. Prensiple müeyyide birlikte müzakere 
olunmalıdır. Binaenaleyh her iki tasarının bir
likte müzakere edilmesini teklif ediyorum. 

REÎS — .Dokuzuncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 9. — Bu kanuna muhalefet edenler 
hakkında Askerî Ceza Kanununun 114 ncü mad
desi hükmü tatbik olunur. 

[1] 139 a ikinci ek sayılı basmayazı tutana
ğın sonundadır. 
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Her ne suretle olursa olsun bu kanuna ve 

nizamnamesine aykırı hareket halinde emir eri 
veya hususi kanununa göre atı Devlet tarafın
dan iaşe edilenlerin seyis erj bir aydan 6 aya 
kadar geri alınır. 

REİS — Ahmet Başıbüyük. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — UsuJ 

meselesini evvelâ halledelim, ondan sonra esas 
hakkında konuşacağım. (Usul meselesi yok ses
leri). 

Muhterem arkadaşlarım; altı defa muhtelif 
komisyonlara gidip gelen ve Meclis gündemini 
tıkamış demirbaş meselelerden birisi de muhak
kak ki Emir ve Seyis Erleri hakkındaki kanun 
teklifidir. Goloğlu arkadaşımızın, bundan evvel
ki kanun tasarısı münasebetiyle söylediği gibi, 
hakikaten bu mesele üzerinde Heyeti Umumiye-
de bir bezginlik ve bıkkınlık husule gelmiş ola
bilir ama buna sebep olan biz değil, bizim ııok-
tai nazarımızı a§ağı yukarı kabul buyuran He
yeti Umumiyenin arzularıma uymıyan komisyon
ların aldıkları kararlardır ve son olarak Adalet 
Komisyonuda yine Heyeti Umumiyenin tema
yülü ve arzusuna uygun olarak karar almamış 
olduğu içindir ki tekrar huzurunuzu rahatsız 
etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Emir ve Seyis Eri 
Kanununu son haliyle tek başına tetkik etme
ye imkân olmadığı için müeyyidesini teşkil eden 
ve gündemin mütaıakıp maddesinde bulunan 
Askerî Ceza Kanununun 114 ncü maddesiyle 
birlikte mütalâa etmek vaziyeti karşısında bu
lunuyoruz. 

Arkadaşlar; Adalet Komisyonu da maalesef, 
Yüksek Heyetinizin izhar ettiği temayülâta ay
kırı olarak kararlaştırdıkları 9 ve 114 ncü mad
delerle, emir erlerini; (Muhterem meslektaşım 
izzet Akçal 'm burada gayet açık olarak söyle
dikleri gibi, subay ailelerini mahkemelerde 
süründürmemek gibi gayet garip bir haleti 
ruhiye içinde) şeref ve haysiyete uygun işlerde 
kullanmıyan sivil eşhas tarafından işlenecek 
fiilleri suç saymamış ve suiistimal kapısı ardına 
kadar açık bırakılmıştır. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Samimîyim, garip 
değil 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Tariz 
için söylemedim, hukukçu gözü ile bçnce garip. 

Muhterem arkadaşlar; (B. M. Meclisi erkeği 
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i .kız, kızı erkek yapmaktan başka her şeyi ya

par) derler. Bu, doğrudur. Ancak hukuk devle
ti mefhumu içerisinde B. M. Meclisi de, mevcut 
mevzuatı kökünden sarsacak ve tarihe, nesil
lere fena bir eser olarak intikal edecek hususlar
da dikkatli olmak mecburiyetindedir. Biz Kanu
ni Sultan Süleyman'ın, Selim'in hukuk ve ada
let bakımından şaheser sayılan kanunlarını hu
kuk fakültelerinde, hukuk tarihi derslerinde 
muhterem üstadımız Sadri Maksudi'den okuya
rak buraya geldik, onların torunlarıyız. (Gülüş
meler) Binaenaleyh kanunları ecdadımızın Türk 
tarihindeki bu eserlerine uygun olarak tarihe 
intikal ettirecek bir şekilde tesbit etmek zaru-
retindeyiz. Büyük Millet Meclisi Emir Erleri 
Kanununun ikinci maddesiyle emir erlerini evin 
iç hizmetleride veya askerlik şeref ve haysiye-
tiyle kabili telif olmıyan dış işlerde kullanmayı 

ı yasak ediyor ve hilâfına hareket eden subaylara 
I ceza veriliyor. Bunun yanında bir subayın hiçbir 

suretle alâka ve münasebeti bulunmadığı, müsta-
killen sivil eşhas tarafından yani subayın ailesi 
tarafından aynı fiiller ika edildiği zaman ceza 

I verilmiyor. Bunun tefsiri memlekette şu. şekilde 
I yapılabilir ve şöyle bir hava yaratılabilir: Büyük 

Millet Meclisi sivil eşhasa ceza kabul etmediği-
! ne göre bu hareketler mubah görülüyor. Halbuki 

hepimiz, bilhassa suiistimali önlemek bakımından, 
j müşterek duygulara sahip bulunuyoruz. Biz bu 
| teklifi hassaten sivil eşhasın emir erini şuiisti-
I malini önlemek maksadiyle, getirdik. Sizler de 
| buna müzahir olduğunuz halde komisyonların 
, hepsini maalesef bu noktai nazara yanaşmamış ve 
I sivil eşhasın ceza görmemelerini temin ve bu te

zadın kapatılması için sivil eşhasa ceza müeyyi-
( desi tatbiki suretiyle adaletin tecellisi zaruridir. 
t Arkadaşlar; aksi takdirde bu kanun suiistimale 

müsait şekilde çıkması, ensali âtiye çok kötü bir 
misal olarak intikal edecektir. 

| Arkadaşlar; Adalet Komisyonunun hazırla
dığı metin hakikaten tatmin edici değildir ve çok 
gariptir. Mütehassıs bir komisyonun ancak âmme 
vicdanının ve adaletin ışığı altında bir eser mey
dana getirmesini beklerken maalesef hüsranla 

1 karşılaştık. Hükümet Emir Erleri Kanununu 
hazırlarken suiistimalleri önlemek için, 6 aydan 

j eksik olmamak üzere hapis cezasına lüzum gör
müş bulunmaktadır. Tevzi edildi, hepimiz oku
duk. 

Ayrıca 6 aydan aşağı hapis cezasını kâfi gör-
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miyen Hükümet, cezanın, tecil edilmiyeceği hu- j 
susunu da tasarısına koymuş bulunmaktadır.. 
Bunun sebep ve hikmeti olmak lâzımgelir; Millî 
Savunma Komisyonu, aşağı yukarı müeyyideler 
bahsinde, buna yakın bir hüküm kabul etmişti. 
Bundan sonra Geçici Komisyon bu işi ele aldı. 
Yine Adalet Komisyonundan çok ayrı olarak 
emir erlerini suiistimal eden veya sair işlerde kul
lananlara 3 aydan aşağı olmamak üzere hapis 
cezasını muvafık görmüştü. Adalet Komisyonu, 
Meclisin sivillere de ceza verilmesini uygun bu
larak, kendisine havale ettiği işi bir karara bı
rakmıştır. I 

Arkadaşlar, biz emir erinin suiistimalinden 
şikâyetçiyiz ve müeyyidelerinin artırılmasını, ye
ni yeni müeyyideler konmasını temin için bir 
teklifle huzurunuza geldik. Emir erlerini belki 
süfli hizmetlerde kullananlar için mevzuatımızda 
bir hüküm yoktu; ancak emir erlerini şu veya bu 
şahsa emir eri veya hizmetçi verenler için eski 
mevzuatta hüküm mevcuttu. 

Nitekim bir kıta komutanı her hangi bir as
keri emir eri olarak sivil bir şahsa verdiği tak
dirde umumi mevzuata, Askerî Ceza Kanununa 
göre bu fiil, kıta komutanı için vazifeyi suiisti
mal suçu teşkil ediyordu. Ama tatbik edildi veya 
edilmedi, bu ayrı mevzu. Bunun cezası asgari 
üç ay, âzam'i iki sene. Sanki bu hüküm tatbik 
edilmiş, birçok mağduriyetler husule gelmiş bir
çok evler, hanümanlar yıkılmış da müeyyide ağır 
olduğu için tahfif lazımmış gibi Adalet Komis
yonu bir aydan baslıyarak, üç aya kadar ceza 
tertibine gitmiştir. Getirilen metin mer'i Askerî 
Ceza Kanununa nazaran çok hafiftir. Çünkü ora
da halen bu ceza üç aydan iki seneye kadardır. 

Sonra arkadaşlar, subaylar için ceza müeyyi
deleri miktarı tesbit edilirken umumi ceza kanun
ları ve sair ceza kanunlarının hükümleri de göz
den geçirilerek adaleti, suçla ceza arasındaki te
nazurun teminine ehemmiyetle dikkat edilmelidir. 
Yoksa cezalar şru veya bu sebebe göre ayarlana-
maz arkadaşlar. T. C. Kanununun 240 neı mad
desi; vazifei memuriyeti suiistimalin cezasını tes
bit etmektedir. Cezası 3 aydan 3 seneye kadar 
hapistir. 

Tatbikattan başka misaller vereyim arkadaş
lar: 2023 sayılı Kanun der ki; «mahkûmları; ve-
levki hapishane içinde faydalı işlerde dahi kul
lanabilmek için, Adliye Vekilinden izin almak lâ
zımdır. Adliye Vekilinden izin almadan mahkû- | 
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mu çalıştırmak yasaktır. Bu hükmü yerine getir
meden bir müddeiumumi hapishane duvarını 
yaptırmak için kerpiç döktürmüştür, bu yüzden 
3 ay hapis cezasına mahkûm edilmiş ve Hâkim
ler Kanununun maddei mahsusasma göre de mes
lekten tardedilmiştir. Bu müddeiumumi ne yap
mıştır? Faydalı bir iş yapmıştır ama, kanunun 
hükmünü ihlâl etmiştir. Kanunu ihlâl etmemesi 
için Adliye Vekilinin iznini istihsal etmesi lâ
zımdı. Adalet Komisyonu subaylara suiistimal 
dolayısiyle verilecek cezaları asgari hadde in
dirmiştir. Adalet Komisyonunun müeyyide ola
rak kabul ettiği 15 günlük hapis cezası ile bu
günkü mevzuatımız arasındaki açık farkı yük
sek heyetinize arzetmekte fayda görüyorum. Çün
kü bunların heyeti umumiyesi kül teşkil eder 
ve yekdiğeri ile ahenktar olmaya cürüm ile ceza 
arasında âdil bir nispet teşkil etmeye mecbur 
ve mahkûmdur. 

Bir hâkim şahsi dâva ile kabili takip olan bir 
dâvada taraflar, canım bu dâvadan ne çıkar, 
sulh olun demiştir, ve ısrar etmiştir. Bu hare
ket hâkimin tarafsızlığı ile kabili telif olmadı
ğından üç aya mahkûm olmuş, memuriyetten de 
tardedilmiştir. Bugün umumi müeyyideler bu 
kadar şiddetli iken, neden umumi efkârın üze
rinde titizlikle durduğu Emir Erleri müessese
sinde emir erlerini süflî hizmetlerde kullanan
lar için bin bir türlü mülâhaza ile, bütün umu
mi esaslardan ayrılmak suretiyle nasıl olur da 
15 gün gibi pek cüzi bir ceza tertip edilebilir. 

Daha birkaç misal arzedeyim. Sabrınızı sui
istimal etsem dahi bu mevzuda son olarak konu
şuyorum. Son sözlerimi elbette söyliyeceğim. 

Umumi Ceza Kanununun 234 ncü maddesi, 
(Asker zabitlerden veya Devletin zabıta memur
larından biri; salâhiyettar dairelerden verilen 
emri yapmak istemezse iki seneye kadar hapso-
lunur.) demektedir. 

Bir müddeiumuminin emrini jandarma ko
mutanı tutmak istemezse Umumi Ceza Kanunu
na; iki seneye kadar hapis cezası koyuyor. 

Yine arkadaşlar, Türk Ceza Kanununun 228 
ııci maddesi ile, bir memur, memuriyetini ifa 
sırasında esbabı mesaliha sert muamele yaptı
ğı yani biraz normalin üstünde hakaretamiz ol
mamakla beraber,' bağırarak konuştuğu takdir
de, bir aydan üç seneye kadar hapis cezası teh
didi altındadır ve bu, tatbik edilmektedir. 
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Binaenaleyh Adalet Komisyonunun ceza ka

nununda ve diğer cezalı kanunlardaki bu umu
mi hükümlerle tenazurunu temin etmek için 
olsun emir erini suiistimal eden subaylara bu 
Mk«mlere muvazi ceza müeyyideleri kabul et
mesi ieap ederken pek cüzi bir eeza kabul edi
yor... Hikmeti meçhul, gelsinler izah etsinler, 
hiç değfise tatmin edilelim. 

ADALET KOMİSYONU REİSİ HALÎL 
ÖZYÖRÜK (İzmir) — (Elini sıraya şiddetle 
vurarak) İzah edeceğiz.. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Muh
terem üstadım, size sureti huşusiyede hürmetim 
vardır, iyiliğinizi görmüş bir insanım. (Şahsi
yat yo]s sesleri) 

Halâsa arkadaşlar; ceza müeyyidelerinin 
miktarı bakımından Adalet Komisyonu vazife
sini lâyıfcı ila başaramamıştır. 

Arkadaşlar sivillere hiçbir suretle ceza ter
tip edilememiştir. Ancak idari tedbir mahiye^ 
tinde olmak üzere 9 neu maddede şu hüküm 
toonmustur: 

«Emir Eri Kanununun tâyin ve tasrih etti
ği ve menıettiği hususlar siviller tarafından ya
ptırsa bir aydan altı aya kadar emir eri geri 
alınır.» 

Kâm tarafından alıınır, nasıl alınır, bunlar 
halkkında hiçbir hüküm yoktur. «Alınır» diyor. 
Esbabı mudbesdnden anlıyoruz ki, 'emir eri tah
sis eden makam bunu alma kararı vereceiktir. 

Arkadaşlar, (siviller prensip olarak umumi 
mafek'emelere, askerler ise askerî suçlardan ve
ya bir askerin diğer asker aleyhine işlediği suç-
ftan dolayı askerî mahkemeye gider) diye umu
mi hükümler mevcut iken bu hüküm Adalet 
Komisyonu tarafından hiçe sayılmış ve ihlâl 
«diInüştİT. Adalet Komisyonu o kadar tenaku
za ve tezada düşmüştür ki, bunu tebarüz otftr-
mek için esbabı mucibesini okuyayım: (Diğer 
taraftan Askerî Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun birinci maddesi sarahati muvace
hesinde' askerî şahısların askerî mahkemelerde 
muhakeme edilebilmeleri için suçun Askerî Ce
za Kanununda gösterilmiş olması veya Türk 
Ceza Kanununda gösterilse bile muayyen şart
ların tahakkuku icabetmıektedir. Hususi kanun
larda müeyyideleri gösterilen suçlardan dolayı 
askerî şahıslar fou hüküm dölayısiyle umumi 
maâıtoemelerde muhakeme olunmaktadırlar. 
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| Bu itibarla ceza müeyyideleri Emir ve Seyis 
i Erleri hakkındaki Kânunda bırakılırsa, hususi 

bir sarahat konamadıkça, bu (kanuna muhalefet 
halinde askerî şahısların kendi mahkemelerin
de ayrılarak umuma mahkemelere tâbi tutulma
ları gibi gayritaMî bir vaziyetin «tahaddüs ede
ceği derpiş olundu.) diyor. 

Arkadaşlar, biz bunu, Adalet Komisyonu
nun siviller için karar altma aldığı hususaia 
tatbik ettiğimiz zaman tezat ve. tenakuz ıaçığa 

ı çıkmaktadır. Adalet Komisyonu diyor ki; su
bayların efradı ailesi emir erini suiistimal etti-

I ği takdirde ceza yok. Yalnız emir erini veren 
I kıta komutanı emir erini alacaktır. Soruyorum 
İ niçin bir sivilin «fal ve harekâtından dolayı as

kerî makamlar tetkik ve taihkik salâhiyetiyl'e 
teçhiz edilmektedir? İşte gayritalbiî bir hal bu
dur. Nihayet, suç sivil tarafından işlenmekte
dir. Arada emir eri mevcuttur. Sivil tarafm-

! dan asker aleyhine imlenmiş suç olarak. İşte 
i Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 2 ve 3 

TOÜ maddesi ve Ceza Mu'l\akemeleri Usulü Ka-
| nununun 6 ncı maddesi, (bir sivil tarafından 

asker aleyhine işlenen suçların muhakemeleri 
j umumi mahkemeler tarafından görülür) hük-
I münü ihtiva etmektedir. Bu nasıl ihlâl oluna-
I bilir? Sonra bir tedbir de olsa tahkikat askerî 
I makamlara bırakılabilir mi? Bu niçin askerî 
! makamlara bırakılıyor? Adalet Komisyonun

da bilhassa şu zamanlarda, adlî işlerin bir an 
evvel bitirebilmesi maksadiyie Ceza Muhakeme-

j leri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri 
kanunlarında sürat, sadelik ve basitlik temini 
maksadiyie kanunlar yapılırken, tesbit etti
ği bu hükümle işi o kadar iğlâk etmiştir ki 
bilmiyorum işin içinden nasıl çıkacaktır. Her 
hangi bir sivilin Emir Eri Kanununu ihlâl etmesi 
halinde fiilin tesbiti imkânları tamamen orta
dan kaldırılmıştır. Arzedeyim; meselâ falanca 
evde emir erine çamaşır yıkatılıyor. İsyan etti 
ruhum, ihbar edeceğim. Evvelâ, bu kimdir ? Evi, 
sokağı malûm olduğuna göre her vakit resmî 
bir mercie tesbit ettirmek mümkündür. Ama her 
askerî makam resmî merci telâkki edilmemiş
tir. Evvelâ oradaki subayı ismen ve cismen 
öğreneceksiniz, kıtasını tesbit edeceksiniz. On
dan sonra gideceksiniz, süngülü nöbetçiler için
den geçeceksiniz. (Gürültüler) Emir subaymi, 

i nöbetçi subayını bulacaksınız, kıta komutanını 
İ arıyacaksıniz ki ihbarınızı yapasrnız, 
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SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Rica 

ederim Reis Bey. Ne biçim konuşma bu ? i 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Efen- | 

dim-, bu yolu katetmek mecburiyeti vardır. (Gti- j 
rültüler) Güneş balçıkla sıvanmaz. 

REİS — Ahmet Bey; saded üzerinde konu
şun. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Saded I 
üzerinde konuşuyorum Reis Bey. i 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Böyle | 
konuşma olmaz. Yeter. Orduyu berbat ettin be ı 
adam! 

MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Daha na
sıl konuşacaksın? 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Sen 
maddeyi okumadan konuşuyorsun. i 

REİS — Ahmet Bey; muhavereyi bırakın, 
saded üzerinde konuşun. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Ben 
yolu gösteriyorum. Siviller tarafından suiisti
mal edilen bir husus kıta komutanı tarafından ı 
tetkik edilecek. Ben diyorum ki; kıta komuta
nını bulmak güçtür. Hattâ birçok ahvalde müm
kün değildir. Meselâ Erzurum içerisindeki bir 
subayın aile efradının suiistimalini 40 kilometre 
uzakdaki Dundu nahiyesinde oturan kıta komu
tanına ihbar edecek hemen delillerini tesbit 
ettireceksiniz. Buna imkân var mı? Kıta komu
tanına gitmek imkânını güçlükle bulan bir va
tandaşın kıta komutanı ve maiyet erkânı tara
fından gösterilecek kötü muameleyi ve netice
lerini bu meclis düşünmek zorundadır. Niçin şe
hirden 30 - 40 kilometre uzakta kıta komutanı 
aratılıyor. Acaba bir suiistimali oradaki Garni
zon komutanı veya başka makamlar tetkika 
salahiyetli kılınamaz mı? 

Orduyu teşhir ediyorsunuz diyorsunuz. Hal
buki ben mekanizma tıkanmıştır demek istiyo
rum. İşlemez bir mekanizma ile Adalet Komis
yonu buraya gelmiştir. (İşler sesleri) 

Arkadaşlar, 114 ncü maddede noksan bıra
kılan hususlar mevcuttur. 114 ncü maddenin.bir 
kısanı emir erleri suiistimaline taallûk etmekte
dir. Son fıkra emir erleriyle alâkası olhıaksızm 
mücerret askerlerin suiistimalleriyle alâkalı bir 
metindir. Bilhassa bu nokta üzerinde dikkatinizi 
çekmek istiyorum. Askerlere hizmetçilik etti
renler, çalıştıranlar şu kadar ceza görürler, 
diyor. Metin budur. Hizmetçiliğin çalıştırmanın | 
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mânaları vardır. Ben meskût bir noktaya işaret 
etmek istiyorum. Bugün tatbikatta binlerce 
misali vardır. Hepiniz yedek subaylık yaptı-
tınız. Bir yedek subayın 120 mevcutlu bölüğünün 
muayyen bir kadrosu kıtasında bulunmamakta
dır. Hatırlı, günüUü olanlar paşazadeler, zengin
ler daimî olarak dışarıda bulunmaktadırlar. 
Bunlar çalıştırılmaya veya hizmetçiliğe verilmiş 
kimseler değildir. 

MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Ayıp şey, 
bir yedek subaya izin verilmiş nakledilmiş ise, 
günah mı işlenmişi. (Gürültüler) 

REİS — Rica ederim, müdahale etmeyiniz, 
söz alıp burada konuşursunuz. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Misal
ler verebilirim. İşte bu gibileri serbest bırakan
lar cezasız bırakılmıştır. Halbuki tatbikatta 
ekseriyetle tesadüf ediliyor. (Gürültüler) 

Son olarak bir noktayı arzediyorum. Sivil 
şahıslara ceza verilmemesi esasını mevcut mev
zuatla karşılaştırmak suretiyle aradaki açık
lığı, tenakuzu ve yaratılan imtiazı Yüksek 
Heyetinize arzetmek mecburiyetindeyim arka
daşlar. 

Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinde 
«Evamiri Hükümete muhalefet edenlerin teczi
yesi.» diye bir hüküm vardır. 

Bir belediye reisi, evlerdeki temizliği temin 
bakımından badana yapılacaktır diye emir ver
diği takdirde bunu yapmıyanlâra 526 ncı mad
deye göre hapis cezası verilmektedir. Fakat 
Büyük Millet Meclisinin hassasiyetle üzerinde 
durduğu ve tenkidler yaptığı, şu şu fiiller ya
saktır diyerek kanun çıkarmış olduğu bu yasa
ğa riayet etmiyen sivil kimseler cezasız ve mü
eyyidesiz kalmış bulunuyor. 

Bir belediye reisinin emrini yerine getirmi-
yenler ceza gördüğü halde, Meclisin emrini ye-
rfhe getirmiyender cezasız bırakılıyor. Bu nasıl 
olur arkadaşlar? 

Ve yine maili inhidam bir binayı yıkmadığı 
için sivil bir şahıs Ceza Kanununun 552 nci 
maddesine göre ceza görmektedir. Ve yine her
kesin gelip geçtiği yerlerde inşaat yaptıran kim
seler, gece tehlikelerini bertaraf etmek için lâm
ba ve saire asmak zorundadır. Bunu yapmıyan-
lar ceza görmektedir. Ama sivil şahıs suiisti
malden dolayı ceza görmüyor?. (Gürültüler) 

Biraz daha müsaade ediniz, Ceza Kanununun 
558 nci maddesine göre, halkın gelip geçtiği yer* 
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fere öteberi mtmak suçtur. Cezası vardır. Fakat 
emir erlerini suiistimal edecek sivil bir şahıs ce
za görmiyeöektir. Arabaların,* otomobillerin sü
ratle gitmeleri halinde 565 nci maddesinde ceza 
müeyyidesi vardır. Fakat önümüzdeki mevzu 
ondan daha ehemmiyetsiz telâkki edilerek ceza 
verilmemektedir. Nihayet bacasını temizlemiyen 
bir vatandaşa 566 nci maddeye («Baca da gir
di» sesleri, gürültüler) 

Ben dâvaya samimiyetle inanmış ve onun 
müdafaasını üzerine almış bir arkadaşınızım, 
söyleyeceğim. Bir bacayı temizlememek hapis 
cezasını niüstelzim iken emir erini tepe tepe 
kullananlar ceza görmüyor, bil reva mıdır?. 
Adalet bu mudur! 

Son sözüm; Türk Ceza Kanununun 577 nci 
maddesi var; hayvanlara fena muamele yapmak, 
taşıyamıyacağı kadar yük yüklemek cezayı müş
tekim iken emir erlerini fena kullananlar için 
bir ceza yoktur.. Hepimiz millete ve tarihe kar
şı mesulüz. Takdir heyetinizindir. Netice ne 
olursa olsun ben vicdanen müsterihim. 

RBlS — Açık oyunu kullanmıyanlar lütfen 
kullansınlar. Açık oy toplama muamelesi bit
miştir. 

HALÎL ÖZYÖRÜK (tzmir) —Söz istiyorum. 
REÎS — Halil Bey, komisyon namına mı?. 
HALÎL ÖZYÖRÜK (tzmir) — Evet 
REÎS — Buyurun. 
ADALET KOMİSYONU REÎSÎ HALÎL ÖZ-

YÖÎIÜK (îzmir) — Muhterem arkadaşlar; hu
kukçu olarak Yüksek Meclisin, içerisinde müte
hassıs tanınmış olmak şerefine mazhar bulunduk
larından dolayı, yüksek heyetinizin seçip, Ada
let Komisyonu namiyle kurmuş olduğu encümen
de bulunan kimseler, bir kurul halinde yüksek 
heyetinizi temsil ve onun namına hareket eder. 
Binaenaleyh 38 kişilik bir heyeti tamamen is
tihfaf edercesine, hiçe sayarcasına ve kanunla 
alâkalarını inkâr edercesine burada idarei kelâm 
eden arkadaşa teessürlerimi bildirmeyi bir veci
be bilirim. (Bravo sesleri) Bunu söylemeye asla 
hakları yoktur. Kendileri Hukuk Fakültesinden 
çıktıktan sonra, kısa bir zamanda milletvekili ola
rak buraya gelmiş bulunuyorlar. 

MUHÎTTÎN ÖZKEFELÎ (Samsun) — Fa
külteden yeni çıkmak, bu şekilde konuşmaya mâ
ni değildir. 

HALÎL ÖZYÖRÜK (Devamla) — Adalet 
Komisyonunu teşkil eden zevat hayatları boyun-
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. ca kendilerini adalet işlerine vakfetmiş kimse-
j lerdir. Binaenaleyh bunların heyeti umumiye-

sini bu kadar zühulle, bu kadar ihmalkârlıkla 
alûde farzetmek elbette doğru bir hareket'değil
dir. Kendilerinin bundan nadim olacaklarıhi ümit 
ediyorum. 

Şimdi esas meseleye gelince: Muhterem arka
daşlar ; ortada bir Askerî Ceza Kanunu var. As
kerî Ceza Kanunu; bütün askerî fiil ve hareket
lerden doğan ve onun dışında askerler tarafın
dan işlenen suçların; nevi ve mahiyeti itibariyle 
karakterlerimi ve cezalarını gösteren bir ka
nundur. Bu kanunun içinde mevcut olmıyan ve 

I Türk Ceza Kânununa atfedilen bâzı fiil ve bare-
j ketlerde mevcuttur. Binaenaleyh müeyyidesini ya 

Askerî Ceza Kanunundan veya Türk Ceza Ka
nunundan alır. Askerî bir fiil, askerî bir vazife 

I olarak bir subay kendi emrinde bulunan ma
dunu kimseler hakkında yolsuz harekette bulu
nacak olursa bunların ne gibi ceza ile tecziye 
edilecekleri Askerî Ceza Kanununda mevcuttur. 

Bundan gayri askerlik vazifelerinin iç hiz
mete taallûk eden kısımları hakkında îçhizmet 
Nizamnamesi diye bir de mevzuası vardır. Bi
naenaleyh askerlik vazifesinin, askerlik hizme
tinin mebdeinden müntehasma kadar ne yolda 
cereyan etmesi lâzımgeleceği, nasıl ifa edileceği, 
ademiifasından doğan neticelerinin nasıl tecziye 
edileceği elbette bu vazifenin ifasına taallûk 
eden ve onun hususiyetine dâhil bulunan kanun
lara hükmü mahsus olarak tesbit ve tâyin edil-

' mistir. 
Askerî Ceza Kanununun 114 ncü maddesi, 

bir kimseye, bir subaya haksız olarak emir eri 
vermek, kullanmak, şunu yapmak, bunu yapmak; 
fiilinin ne gibi ceza ile tecziye edileceğini ayrıca 
tesbit etmiştir. 

Ayrıca îçhizmet Kanununda da madunun 
mâfevka, mafevkin maduna karşı olan vazifeler 
ve aralarındaki münasebetler tâyin ve tasrih 
edilmiştir. 

Bütün münasebatı mütekabile bu suretle tes
bit ve tâyin edildiğine ve Askeri Ceza Kanunu
nun 114 ncü maddesinde suiistimal hakkında 
hükmün de mevcut bulunduğuna göre bir hususi 
kanun yapmak lüzumunu arkadaşımız niçin his
setmiştir ? 

Bunun esbabı mucibesini bugüne kadar izah 
etmediler. Hususi kanun niçin tedvin olunurt 

— 467 — 



B : 33 28 . 
Eğer bu meslekin veyahut bunun taaBûk ettiği 
her hangi bir hizmetin bir kanunla tâyin ve tas
rih edilmediği ve bunun için ayrıca hususîi bir 
kanun çıkarılmasını icabettirecek lüzum ve zaru
ret hâsıl olduğu takdirde hususi kanunlar belki 
çıkarılabilir. Ama, baştan nihayete kadar bir 
askerî hizmet olarak subaya verilmiş bulunan 
emir eri ve seyis erinin tarzı istihdamı ve bunun 
suiistimalinden doğan neticelerin ne suretle tec
ziye edilmesi lâzımgeleceği baştan sonuna kadar 
bir askerî hizmet olan bu vazifenin ifasına ta
allûk etmesi bakımından Askerî Ceza Kanununda 
müeyyidesini bulması ve askerî îçhizmet Tali
matnamesinde bu münasebetler eğer eksik kal
mışsa daha genişletilmesi ve bunlara mütedair 
ahkâmın konulması icabederken Ahmet Başıbü-
yük arkadaşımız bir hususi kanunla yüksek hu
zurunuza gelmiş bulunuyor. Bu kanun Askerî 
Ceza Kanunundan, Askerî îçhizmet Nizamna
mesinden ve buna mütaallik diğer askerî ka
nunlardan ayrılarak hususi bir kanun halini 
aldı. Tedvin edilmesi için şöyle bir sebep göste
receklerdir: Askerî Ceza Kanununda siviller hak
kında hususi hükümler yer alamıyacağma göre, 
bu hususları ayrıca bir kanun halinde tedvin et
mek lüzum ve zarureti hâsıl olmuştur diyecek
lerdir. Bu düşünceye nazaran hususi bir kanun
dur, fakat.galip vasfı askerî hizmet olduğunda 
da şüphe yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; bu bir hususi kanun 
mevzuu olamaz. Bu, ancak askerî mevzuatta yer 
alması lâzımgelen bir husustur. Ve cezai müey
yideleri orada bulması lâzım gelir. Bir kere 
bunu hususi bir kanun halinde, bir teklif olarak 
serdetmekte bendeniz isabet mülâhaza etmiyo
rum. Komisyonumuzun noktai nazarı da budur. 
Askerî hizmete taallûku bakımından askerî mev
zuatta yer alması mümkün iken hususi ka
nun halinde tedvin edilmesini istemek kanun tek
niği bakımından uygun değildir. 

Kanun teğniğine ve mevzuat hükümlerine 
uymıyan, mahiyetleri bakımından, yani teşeb
büsteki prensip aykırılığı komisyonumuzca naza
rı dikkate alınarak bunun üzerinde mülâhaza 
dermeyan edilmemiştir. Çünki bize gelen husus, 
ancak teklif edilen kanun tasarısının 9 ucu mad
desine taallûk ediyordu. Bu sebeple yalnız o 
madde üzerinde durulmuştur. Ahmet Başıbüyük 
arkadaşımızın subaydan ziyade sivillerin teeziye 
edilmesini istihdaf eden bir noktai nazar takip 
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etmekte bulunduklarını burada hararetle vâki 
olan beyan ve iddialarından anlamış bulunuyo
ruz. Bir subaya verilmiş olan emir erinin hududu 
vazifesi nedir? 

| Subaya niçin emir eri verilmiştir ve niçin 
i veriliyor1? Hiç şüphe yokki subay, kıtası başın-
; da, vazifesi başında emir erini kullanması lâ-
\ zım geldiği zaman ona vazifesinde yardım ede-
! bilmesi gerekir ve ondan dolayıdır ki, kendisi-
, ne yardımcı olarak bir emir eri verilir. 
j Emir eri subayın hangi hizmetini görür, 
j buna dair acaba bir hudut çizmek ve bunıl fer-
| den ferda göstermek imkânı mevcut mudur? öy-
j le tahmin ediyorum ki, bu nihayet hututu 
I umumiyesi itibariyle tesbit ve tâyin olunabilir. 
ı Bütün vazifelerin, bütün hizmetlerin en hurda 
j teferruatına varıncaya kadar tesbitine imkân 
i tasavvur edilemez. Şimdi hududu, limiti çizmek 

hususunda katiyetle harekete imkân olmıyan 
bir meselede şöyle bir mülâhaza dermeyan olu
nabilir; subay vazifesi başında bulunuyorsa, 
emir eri, kendisine gereken bütün yardımları 
yapmakla mükelleftir. Ama subay ailesinden ay
rılmış ve memuren başka bir yere gitmiş veya 
harb mevkiinde bulunmaktadır. Bugün Kore'ye 
giden subaylar vardır, aile efradı buradadır ve 
bunlara birer emir eri verilmiştir. Kendisi hu
dut üzerinde bir köydedir, ailesi efradını bir 
kasabada, bir şehirde bırakmıştır. Emir erle
ri, bunların aileleri tarafından nasıl kullanıla-
c&ktırf Evin içine girmiyeeektir. Güzel. Evin 
dışında, subayın aile reisi olması itibariyle dış 
hizmetlerin ifasında nerelere kadar şâmil ola
cak bir hizmet, bir yardım mefhumu mevcutsa, 
şüphe yok ki, onun yerine kaim olan emir eri de 
subayın evin dışındaki hizmetlerini aynen ifa 
ile mükellef olması lâzım gelir. Mantıkan ve ka-
ideten ancak böyle bir hududu vazife ve bir hiz
met mefhumu tâyin edilebilir. Bunun haricin
de başka türlü düşünmek güçtür. 

Şimdi tasavvur buyurunuz; subay hudut 
üzerindedir veya bir köyde memuren bulunu
yor, ailesini yaşanması daha kolay olan bir yer
de bırakmıştır; mümkündür bunlar. İki çocuğu 
vardır, genç bir ailesi vardır, kendisine bir 
emir eri de verilmiştir. Günün birinde bir ' tep-

I si böreği firma göndermek üzere emir erinilı 
eline teslim ediyor. Bu vazife dış hizmete ta
allûk eder mi, etmez mi? O tepsiyi hanım mı fı-

I ima götürsün? işte bir İhtilâf mevzuu, Hanım 
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hakkında takibat icra ediliyor, netieei muha
kemede,. tasavvur ettikleri veçhile iki ay hapis 
cezası veriliyor. Ceza neden dolayı veriliyor; eli
tte bir tepsi verilmiş ve bu tepsiyi taşımasın
dan dolayı. Bir çocuğu vardır, hanım taşryama-
maktadır, beraber götürüyor rica ederim di
yor, hanım, şu çocuğu şuradan şuraya kadar 
kucağına al da götür. Eğer subay orada bulun
saydı o çocuğu alıp kucağında götürmiyecek miy
di? Şimdi emir eri bu çocuğu taşımış diye ha
nıma iki ay hapis cezası verilecektir. Subay da 
huduttadır. Bu şekilde emir eri vermemek, ver
mekten daha hayırlıdır. Çünkü hududu vazifenin 
tâyini maddeten mümkün olmayınca ve bir tak
dir mevzuu olunca bu takdir her yerde ayrı ayrı 
tecelli edebilir. 

Başıbüyük arkadaşım dediler ki; ceza kanu
nunun muhtelif maddelerinde gayet hafif ola
rak irtikâp edilmiş olan ef'al ve harekât için 
hapis cezası mevzu bulunduğu halde bir emir 
erini fena kullanmaktan dolayı bunun hakkında 
hapis cezası verilmemesi ne dereceye kadar musip-
tir? Ben, kendilerine aynı suali soruyorum; mev
zuatımızda bir daire âmiri, sivil Devlet teşkilâ
tına dâhil olan bir daire âmiri dairesine memur 
hademeyi veya bir mübaşiri hususi hizmetinde 
kullanacak olursa bunun cezası nedir? Memurin 
Kanunu hükümlerine göre bunun cezası ihtardır. 
Ancak bütün bütün vazifesinden ayırıp da ken
di hizmetine tahsis etmiş ise o zaman tevbihtir. 
Devlet hizmetinde istihdam edilmekte olan bir 
mübaşirin, bir hademenin bu veçhile kullanılma
sında onu kullanan âmirin inzibati mahiyette bir 
ceza ile tecziye edilmesine mukabil bir subayın 
emrine verilmiş olan emir erini kötü kullandı di
ye hapis cezasiyle tecziyesi ve bilhassa kendi bu
lunmadığı zamanda efradı ailesine hapis cezası 
verilmek suretiyle cezalandırılmaları doğru olur-
mu? Ve sonra, ne maksatla ve ne münasebetle 
bir sivile emir eri gönderebilir? Bir subay veya 
efradı ailesi git şu komşunun bir işi vardır, onu 
görüver diyecektir. Nihayet onun yapacağı iş bir 
yardımdır. Bu fiilü hareketin cezası bu emri 
veren ve onu kullanan kimse hakkında üç ay ha
pis gibi bir cezayı istilzam edecektir. 

Arkadaşlar, bu o kadar mühim ve feci netice
ler doğurur ki ne ceza esasları ve ne de hukuk 
prensipleri ile kabiliyeti telif iyesini mülâhaza et
mek imkânı yoktur. 

Biz Adalet Komisyonu olarak bunun üzerin-
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I de celselerle tevakkuf ettik, bütün bu mahzurları 

ve bunun neticelerini göz önünde bulundurmak 
suretiyle düşündük. Hukuki kıymeti değismiyen 
bir prensip vardır. «Elceza raincinsülamel» ceza, 
amelin cinsinden olmak lâzımdır. Emir eri niçin 

L verilmişti? Subayın efradı ailesi bundan istifade 
etsin, bunların hizmetine baksın diye.. O halde 
kötü kullanmadan mütevellit ceza ne olabilirî 
Geri almak. Gayet doğru bir hareket. Ahmet Ba
şıbüyük arkadaşımızın vermiş olduğu misaller 

i böyle değil. Müddeiumuminin bir mahkûmu ha
pishaneden çıkarıp hususi işinde kullanma mese
lesi, bununla hiçbir alâka ve münasebeti olmıyan 

j bir harekettir. Kıyas - meal - farıktır. Binaen
aleyh birbirine benzemiyen hususlar hakkında 
bir hükme varmak imkânı yoktur. 

| Şimdi, arkadaşlar netice olarak arzettiğim gi
bi, benim bu kadar uzun söylemeye ne tahammü-

I lüm vardır, ne de sizin dinlemeye tahammülünüz 
kaldı. Biz bu cezayı emir erini geri almak sure
tiyle, tatbikle iktifa ettik. Fakat esas itibariyle 
tasarı, kanun tekniğine uymıyan bir tekliftir. 
Reddedilmesi çok isabetli olur. 

i Komisyon namına mâruzâtım budur. (Bravo 
sesleri) 

I REİS — Beyefendi, komisyondan bir sual 
I var. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HALİL 
ÖZYÜRÜK (İzmir) — Buyurun. 

I AVNİ YURDABAYRAK (Zonguldak) — 
| Efendim, dokuzuncu maddede deniyor ki, sivil

ler, yani subayın efradı ailesinden birisi suiis
timal ederse altı ay müddetle emir eri geri alı
nacaktır. Bunu tatbik <ed<e©ek komutanıdır. 

ı Şimdi tasavvur buyurun iki; al'baym efradı 
ailesi, kuta komutanının efradı ailesi suiistimal 

j etmiştir. Kim emir erini alacaktır? 
I ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HALİL 
I ÖZYÖRÜK (Devamla) — Vukubulmamış bir 

fiildlen dolayı 'herkese suiistimal atfetmeye hak
kımız yoktur. Siibut bulursa subayın üstü geri 
alır. 

REİS*— Açık oya arzedilen; İstanbul Teknik 
Üniversitesine bağlı • Maden Faüriiltesiniaı lâıbo-

I ra'tuvar ve tesislerinin kurulması hakkındaki 
j kanun lâyihasına (247) mebus iştirak estmiştir, 
j ret ve çekinser yoktur, muamele tamamdır, lâ-
• yiha (247) reylıe kabul -edilımflgtflr. 
j Müzakereye devanı ediyoruz. 
! Salamon Adato. 
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SALAMON ADATO (İstanbul) — Muhte- | 

rem arkadaşlar, Başıbüyük arkadaşımız bu i 
mevzu üzerinde çok hassas görünmekte ve faz-
la şiddetle bu tezi müdafaa 'etmektedir. Fakat I 
genç savcı olarak M'eclis-e geldiği için bu şid
deti meslekî formasyona atfetmek yerinde olur. ı 

Arkadaşlar, hukuki sahada, içtimai sahada 
muayyen bir istikâmetten hemen makûs istikâ-
met-e gitmenin çok mahzurlu olduğu, menfi tep- j 
kiler yarattığı bir bedahattir. Uzun bir tatbi
kin, müsamaha diyebiliriz, bir müsamahanın 
neticesi olarak itiyat haline gelen bir işi, bir 
hâdiseyi hemen dört maddelik bir kanunla cü
rüm halime getiriyoruz ve cürüm baline getir- | 
me'kle beraber mubah diye bugüne kadar iş
lemlerde bulunmuş olan ordumuza miensup su- | 
bayları da hapisaneye gönderiyoruz. 

Arkadaşlar, Adalet Komisyonu Reisi Mu'htie- | 
rem Halil özyörük, gayet mukni, muhik, mu
cip sebepler göstermiş, fakat verilen emir eri
nin, ıkanuna aykırı olarak çalıştıran subayın 
bir fıkra ile hapis cez-asiyle tecziye 'edildiğini 
unuttular mı? Diyorlar' ki, iç ve dış hizmet
leri nasıl tefrik edelim. İltibaslar muhtemel
dir. Binaenaleyh emir erinin kendisine veril- j 
diği subayın, dunumu ne oluyor? Adalet Ko- j 
misyonunun kabul ettiği ımetn'e göre hapsedil
mesi lâzımgelecektdr. Bendeniz bu kadar şid
detle hareket etmek tarftarı değilim. Böyle iç
timai ve hukuki sahalarda yapılacak tadiller
de, bilhassa 180 derecelik bir çevirmede itidal- j 
le, intikâl devresini kabul 'ötmek suretiyle ha- j 
reket etmenin yerimde olacağı kanaatindeyim, j 
Hapis, katiyen, fakat emir erini subayın elin- I 
den almak pek âlâ mümkündür. 9 ncu madde- j 
nin ikinci fıkrasına göre ımahkûm "olan subay- j 
dan altı ay müddetle -emir erini 'alıyoruz. Zan
nederim ki, bu noiktai nazarları telif etmek 
güejtür. Subayların ailelerini mahkemeye ge
tirmek ve onları tecziye -etmek hiç de kabule 
şayan değildir. Halil özyörük arkadaşımız bir, 
iki misal getirdiler. Bendeniz de mevzu üze
rinde dururken bir, iki misal hatırıma geldi: 
Bir subayın evine bir misafir geldi, bahçede 
oturuyorlar, emir eri de bahçededir. Misafire 
kahve pişirilecektir. Kahve pişti, kahveyi mi
safire, kanuna göre, subay verecek. Emir eri 
hizmet -etmek istiyor, ikahveyi misafire veriyor. 
Bunu komşu görüyor, inzibata halber veriyor. 
subay üç ay hapse gidecek, 
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Subayın altı yaşında çocuğu mektepten ge

liyor, emir eri subayı görmek üzere evine gi
derken tesadüfen çocuğa raslıyor, çocuğun çan
tasını elinden alıyor, subay üç ay hapse girecek. 

ARİF KALIPSIZOĞLU (Balıkesir) — Ah 
avukatlık ah (Gülüşmeler) 

SALAMON ADATO (Devamla) — Avukat
lık değil, avukatlık değil. 

Bendeniz yedek subay olarak çalıştım. Em
rime de bir emir neferi verilmişti. İstemediğim 
halde, hasbelhürm'et ve nezaket emir eri hiz
mette bulunmak istemiştir. Böyle vaziyetler ola
cak ve biz de subayı hapse göndereceğiz. Ben
deniz iki takrir veriyorum. 

Birinci takrir 9 ncu maddenin ikinci fıkra
sının kaldırılması hakkındadır. 

Arkadaşlar telâş ettiler. Böyle kanuna mu
halefet eden subaya bir mükâfat verilmesini mi' 
teklif edeceğimi sanıyorlar? Hayır. Kanuna mu
halefetten dolayı subaya bir ağır para cezası 
verelim. Ve aynı zamanda emir erini de kendi 
elinden alalım. Bu bir intikal devresidir. Hiç 
ümit etmem ki bu kanuna rağmen subayları
mız ve aileleri bu kanunun hükümlerini ihlâl 
etsinler. Fakat ihlâl etmeye devam ederlerse o 
zaman Meclis işi ele «alır ve daha şiddetli) ce-za-
lar tesbit eder. Fakat intikal devresi olarak 
hapis cezasından tevakki edelim. 

REİS — Agâh Erozan. 
AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar, Ahmet Başıbüyük 'arkadaşımız be
yanları sırasında, emir erinin bir hizmetçi mer
tebesinde kullanıldığını ve bir uşak vaziyetin
de istihdam edilmesinden subay ailesine de dış 
hizmetlerdeki suçlardan mütevellit ceza tâyi
ninde, ailenin tecziyesi hususundaki fikirleri
ne maalesef iştirak etmiyorum. 

Arkadaşlar, evvel emirde şu Meclisteki bütün 
arkadaşlar, yedek subay vazifesini ifa etmiş 
arkadaşlardır. Ve herkese de emir eri verilmiş
tir. Fakat emir erini her subay gibi yedek 
subaylar da büyük bir rahmü şefkat içinde ve 
tamamiyle tçhizmet Talimatnamesinin ve bir de 
l)iı müessesenin tarih boyunca kuruluşundaki 
mânaya uyarak subayın yardımcısı - olarak kul
lanmışlardır. Fakat bunun dışında her meslek
te, her memuriyette, her kanuni müeyyide kar-

ı şısında vazife suiistimali her yerde ve her za-
! man mevcuttur, 

— 470 
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Arkadaşlar; bunun mevcudiyeti umuma ı 

teşmil edilemez. Kumandanlara verilen yaver | 
emir subayı da «yaver» ve «emir subayı» tâbiri- j 
nin ifade ettiği mânaya göre bir asistan, bir 
yardımcı mahiyetindedir, emir subayı gibi emir 
eri de aynı mahiyettedir. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Sadet dışına çıkmayın. 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Müdahale et
meyin. Arkadaşlar, mir eri ile subay arasındaki I 
yardımlaşma vasfı teşkil etmektedir. Bunu sağa 
sola çekmek doğru değildir. Ferdin takdirsizliği 
veya hatası olabilir. Bu da yüzde nispetleriyle 
ölçülür. Böyle bir yardımlaşma vasfından doğan 
samimiyetin, bir ahenk içinde bir kül olarak mü
talâa edilmesi lâzımdır. Bunu cezai müeyyide
lerle takyit etmek, karşısına cezai müeyyideyi ı 
dikmek samimiyeti bozacak, istenilen müspet ru- i 
hu baltalıyacaktır, kanaatindeyim. Bu itibarla , 
hizmet dışında, Ahmet Bey arkadaşımızın ileri j 
sürdüğü suçtan ailesinin ve sivil şahsın tecziye
sine maalesef imkân yoktur. Suçun anaslırı as
liyesinin tekevvününe esas olacak delillerin tak
diri, birçok mahkemelerde ayrı ayrı tecelli ede
cek ve bu tecellinin doğuracağı umumi ahenk
sizlik gönüllerimizde arzu ettiğimiz esas ruhu ve 
mânayı kaybettirecektir. Bu itibarla Ahmet Ba-
şıbüyük arkadaşımızın teklifinin reddini rica edi
yorum. I 

REÎS — Burhanettin Onat. | 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh- j 

terem arkadaşlar, emir erleri meselesini bir de 
tarihle beraber dünyaya doğmuş olan Türk Or
dusunun ananelerinin çercivesi içerisinde, anane-
lerinin, seciyelerinin anlayışı içerisinde mütalâa 
etmekte büyük bir isabet vardır zannediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bizim ordumuzun an- I 
anelerine göre subayla emir eri arasındaki mü- j 
nasebet, iki hasım zümre arasındaki münasebet i 
değil, baba ile oğul arasındaki münasebettir ar
kadaşlar. (Bravo sesleri). i 

Er, subaya daima baba gözü ile bakmış ve 
subay da ere yaşma göre kardeş, yahut evlât 
gözü ile bakmıştır. Yalnız muvazzaf subaylarda 
değil, benden evvel konuşan bâzı milletvekili ar
kadaşlarımın da belirttikleri veçhile yedek subay 
olarak orduda icrai vazife eden arkadaşlar ara
sında dahi emirleri altında bulunan emir erle
rine karşı kardeş yahut babalık hissinden başka 
bir his beslenmemiştir. Ben Mülki Tıbbiyeden 
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mezunum, fakat hayatımın çoğu Orduda geçti, 
mütevali harbler dolayısiyle. Hayatımda edindi
ğim on tane samimî, edebî dostum varsa 
bunlardan dör beş tanesi maiyetimde bu
lundurduğum emir erleridir. Bayram tebrik
lerini kartla, telgrafla evvelâ onlardan alırım. 
yüzlerce kilometre mesafeden kalkıp yalnız ziya
ret etmek için bana gelenler vardır. Ben dediğim 
zaman, bunu bir misal olarak söylüyorum; bu
nun birçok misalleri gösterilebilir. Böyle oldu
ğuna göre, bunu bu vaziyette, ananemizin bize 
telkin ettiği bu yüksek münasebetten ayırıp iki 
hasını sınıf arasındaki bir mücadele m'evcutmuş 
gibi ele almak ve güya* onların haklarını koru-
yormuş gibi hareket etmek ve bilhassa subay
lar ve onların gazalarında, savaşlarında, hizmet
lerinde onlar kadar şeref hisseleri bulunan su
bay ailelerine, o namusu mücessem, faziletin, 
feragatin timsali olan subay ailelerine ceza1 koy
mak yalnız ordumuzun değil, milletimizin ana
nelerine de uygun bir hareket değildin. 

Muhterem arkadaşlar, bu mesele Adalet Ko
misyonuna verilmiş, az çok bâzı müeyyideler 
konmuş. Bence buna da lüzum yoktu. Bir ka
nun, bir nizamname, emir erlerinin hangi hiz
metlerde ve nerelerde kullanacağını tâyin «et
miştir. Benim bildiğim, Türk subayının emir 
erini ne şekilde kullanacağını bildirmek kâfi
dir. Fakat bu kâfi görülmemiş ve birtakım mü
eyyideler konulmuş. Adalet Komisyonundaki ar
kadaşların her biri memleketteki adalet meka
nizmasının çeşitli merhalelerinde vazife almış 
yüksek bilgili salahiyetli insanlar olması itiba
riyle, onların verdiği karar ve hükümlerinin 
önünde hürmetle eğilirim. Buraya bir madde 
konmuş. Fakat ben öyle görüyorum ki, bâzı ar
kadaşlarda bu kanaat var ki, ayağı biraz sür
ten bir subayı kapısında assalar onunla bile ye-
tinmiyeceklerdir Ayıptır arkadaşlar. Bu Meclis 
böyle bir zihniyetin arkasından yürüyemez. Bu 
Meclisi böyle bir zihniyeti temsil edemez. Nasıl-
ki hudutlarımızı memleketin emniyetini, hayatını 
müdafaa eden Türk subayları ise.. 

MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Samsun) — Türk 
milletidir, yalnız subaylar değil. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Ordu
muzun, haysiyetinin, şerefinin, haklarının da 
en büyük müdafii Türkiye Büyük Millet Mecli
sidir. (Alkışlar) 
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REİS — llâmid Şevket İnce. I 
HÂMlD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Bu 

mevzu çok şişti, pişti. Adetâ tahammür etti. 
Fakat genç arkadaşımız sabık savcının savletin
den damlası kırılmadı. 

Efendim, celesatı sabıkada, - artık Teşkilâtı 
Esasiyeyi kabul ettiğimiz için bu ıstılahları' kul
lanabiliriz - arkadaşım, heyecanlı savcı bu mev
zu görüşülürken benim yanımda oturuyordu. 
Kendisi burada mı acaba? Gıyabında konuşmı-
yayım. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Burada
yım, şimdi geldim. 

HAMlD ŞEVKET *İNCE (Devamla) — Bu 
takrirlerim kabul edilmedi dedi. Fakat ne olur 
Adalet Komisyonuna havaleyi nâtık takrir oku
nunca «bari bunu kabul edin» diye etraftan ri
caya başladı, takrir kabul edilince (artık korkum 
yok) dedi. Ve bana, sizin encümene gitti, sizin 
encümene itimadım tamdır dedi. Sizin Adalet 
Encümeni ne karar verirse kabultü veheptü dedi. 
dedi. Şimdi karar çıktı, fakat savleti dinmedi. 
Yahu haydi ilmî heyet demiyelim ama bu komis
yon nihayet Meclis tarafından seçilmiş ve müte
hassıs sıfatı verilmiş bir .teşekkülünüzdür. için
de yaşlı başlı ve çok tecrübeli insanlar da vardır. 

HÜSEYIN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Allah bağışlasın.. 

HAMlD ŞEVKET İNCE (Devamla) — Âmin.. 
Encümenden bahsederken biraz olsun ihti-
ramkâr bir lisan kullanmalıydınız Ahmet Bey. Ni
hayet onlar da insandır, beşerdir hata edebilir, 
zühul edebilir. Halil Bey ifade etti, ben ayrıca 
söylemek istemem. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) —Affedersi
niz, heyecanımdan öyle ifade etmişimdir. Af di
lerim. Ellerinizden öperim. 

HÂMlD ŞEVKET İNCE (Devamla) — En
cümenimiz namına sözlerinizi kabul ediyorum, 
encümenimiz adına teşekkür ediyorum. 

Şimdi arkadaşlar bu mesele mahlûldür. He
yeti Muhteremeniz zaten bu meselede tenevvür 
etmiştir. Yalnız bu meselenin üzerinde daha 
fazla konuşmak, onu didik didik etmek samiin 
muvacehesinde ve milletin huzurunda bu mev
zuun bu kadar didiklenmesini muvafık bulmu
yorum. Dikkat ediorum, biz buraya geleli iki 
sene dokuz ay oldu, hiçbir mevzu üzerinde, ef
kârı umumiye önünde bu kadar tartışmadık ve | 
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derinleşmedik. Bunun daha fazla münakaşa edil
meye tahammülü yoktur, encümen kararının ka
bulünü rica ederim. 

REtS — Rifat Taşkın, buyurun. 
RIFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Benim mâ

ruzâtım; Askerî Ceza Kanununa taallûk ede
cektir. 

Askerî Ceza Kanuuunun hükmüne nazaran 
suç .- Zabitin nüfuzunu kötüye kullanmaktır. Bi
naenaleyh kadın tarafından zabitin nüfuzunun 
kötüye kullanılması bahis konusu olamaz Onun 
için şimdiye kadar yapılan müzakereler beyhu
dedir. (Paşam teşbihi cebinize koyun sesleri, gü
lüşmeler, alkışlar) 

Bunun için kadının böyle bir suç işlemesi
ne imkân yoktur. Kadın askere emir vermek 
salâhiyetini haiz değildir. Kadın hakkında kö
tüye kullanılma suçu muhaldir. Kadını karış
tırmakta asla mâna yoktur. Adliye Encümeni
nin mütalâası yerindedir. Kabulünü bendeniz 
de rica ediyorum. 

REİS -— Komisyon Sözcüsü. 
ADALET KOMİSYONU ADINA NUSRET 

KİRlŞCİOÖLU (Çanakkale) — Efendim, bu 
mevzuda komisyon Başkanımızın verdiği geniş 
izahattan sonra sizleri fazla tasdi etmiyeceğim. 
Yalnız Ahmet Başıbüyük arkadaşımızın bâzı 
mütalâalarına cevap vermek mecburiyetini his
sediyorum. 

OSMAN KAVRAKOÖLU (Rize) — Reisi
ni z verdi. 

Ni'SRET KİRlŞCtOĞLU (Devamla) — Kı
sa keseceğimden emin olabilirsiniz, Osman Bey. 

Efendim, bu mevzuda Adalet Komisyonu
nun en büyük talihsizliği, 8 nci maddeye kadar 
birçok tahdit ve memnuiyetler kabul edildikten 
sonra, buna göre müeyyide koymaya mecbursunuz 
seklinde bir şevkle 9 ncu madde ile karşılaşılmış ol
masıdır. Bu kanunun lüzumu veya ademilüzumu, 
bir bakıma da kifayet veya ademikifayeti hakkın
da bir müzakere açma imkânından mahram 
olarak münhasıran müeyyide tesbit etmek ko
misyonumuz için zor olmuştur. 

Bu noktayı belirttikten sonra komisyon'adı
na arzı cevap ediyorum. 

Ahmet Başıbüyük arkadaşımız, subay aile
lerine ceza vermeme kararma varmış olmamız
dan dolayı bizi subay ailelerine bir imtiyaz ta
nıma veya subay ailelerini mahkeme kapıların-
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da süründürmeme gibi bir mucip sebeple hareket ; 
etmekle itham etmiştir. | 

Adalet Komisyonunun her biri adalet kapı- ! 
smdan gelmiş olan üyeleri, adalet kapısını asla j 
küçümseyemez. Kanuna muhalefet eden her kes j 
kendilerinin tâbiri ile, sürünmek için değil, hak- • 
kın tecellisine boyun eymek için adalet kapısı- ! 
na gitmeye mecburdur. - | 

Subay ailelerine imtiyaz tanıma meselesine ı 
gelince; bütün imtiyazların kalktığı bu memle- I 
kette böyle bir şey Adalet Komisyonunun aklı
nın ucundan bile geçmez. 

« Bizi bu neticeye ulaştıran hakiki sebepler üze-
rinde durmadan böyle gayrihukuki, gayriiçtimai i 
mülâhazalarla ittiham etmek, zannederim, doğ- ı 

* ru olmaz. Adalet Komisyonunu, subay ailelerini I 
bu kanunun şümulü dışında bırakmıya sevkeden 
sebep, subay ailesiyle emir eri arasında bir emir 
münasebeti bahis mevzuu edilememesi hakikati- I 
nin hareket noktası ittihaz olunmasıdır. Emir 
eri subayın ailesinin gayri kanuni olarak verdiği | 
emri yapmıya mecbur değildir. Kaldı ki, madde- I 
de gayet elastiki bir hüküm sevkedilmiş ve suba
yın süiitimale göz yumması hali dahi müeyyide-
lendirilmiştir, artık ikinci bir hüküm sevketmeye 
kanaatimizce lüzum bile kalmamıştır. Filhakika 
Emir ve Seyis Erleri hakkındaki Kanuna bizzat 
subay muhalefet ettiği takdirde ceza göreceği 
gibi aSesinin kanuna muhalefetine göz yumması 
haliade de mesuliyet yine subayın kendisine te
rettüp edecektir. Bu açık hükme rağmen birde 
subay aileleri için kanuna ayrı cezai müeyyide 
konması işleri karıştırmaktan başka bir fayda 
temin etmiyecektir. Subay aileleri için kanunda 
ceza müeyyidesi sevkedildiğini düşünelim bu tak
dirde, hem göz yumma fiilinden dolayı subay 
mahkemeye verilebilecek, hem de subayın ailesi. 

> îki ayrı mahkemede sivil ve asker olan şahısla
rın muhakemesi neticesinde çıkacak karardan 
her halde Ahmet Başıbüyük arkadaşımız dahi 
memnun olmıyacaktır. Çünkü umumi mahkemede 
subay ailesi suçu subaya, askerî mahkemede ise 
subay suçu ailesine atfettiği takdirde delilleri 
müştereken takdir etmek imkânından mahrum 
bulunan her iki mahkeme de beraet kararı ver
mek mecburiyetinde kalabilir. Bu cihet arkadaşı
mızın bilhassa nazarı dikkatlerini celbederim. 

Sonra subay ailelerinin suç işlemesi hali büs
bütün müeyyidesiz bir vaziyette değildir. Emir 
erlerinin geri alınması bizzatihi müeyyide değil | 
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midir 1 Emir erini iyi kuUanmıyan ailenin bun
dan mahrum kalmasının kâfi bir müeyyide oldu
ğuna yine Adalet Komisyonunuz kanaat getir
miştir. 

Arkadaşunız bir de cezaların azlığından bahis 
buyurdular. 

Muhterem arkadaşlar; her birisi birer münev
ver insan olan subayların bir ay gibi bir müddet
le hapis cezasiyle cezalandırılmaları Ahmet Ba
şıbüyük arkadaşımızın kabul ettiği kadar basit 
bir hâdise değildir. Münevver bir insan için bir 
günlük hapis bile çok ağır bir şeydir. Bir münev
verin hapse girmesinin kendisinde doğuracağı 
korkuyu tasavvur etmek ve bunun tevlit edeceği 
neticeyi evvelden tahmin etmek mümkündür. 

Ahmet Başıbüyük arkadaşımız Ceza Kanu
nundan gelişi güzel misaller verdiler. Yüksek 
heyetiniz takdir buyurmuştur ki, bu misallerin 
emir erleri müessesesiyle asla alâkası yoktur. 

Adalet Komisyonu Başkanının verdiği misal
ler yâni hademeyi, bir mübaşiri kendi işinde 
kullanmak vaziyeti hâdiseye daha uygun düşe
bilir, nerdeyse adam öldüren için idam hük
münü veriyoruz da; emir erlerini suiistimal' 
etme mevzuunda niçin bu kadar hafif ceza ve
riyoruz şeklinde bir misal vereceklerdi. Arka
daşımız o kadar gelişigüzel misaller aldılar ki 
hiz de bu şekilde hitap etmekte kendimizi haklı 
görüyoruz. 

Bu itibarla Adalet Komisyonu raporunun 
kabulünü istirham ediyorum. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Bir sual. 
Erzurum'daki vaziyeti yakından biliyorum. 

Subay ailesi Erzurum'da bulunmaktadır, suba
yın mensup olduğu kıta da Kızılvank'tadır, Er
zurum'a 35 kilometredir. Bir suiistimal gördüm, 
çamaşrr yıkatılmaktadır. Ne yapacağım, nere
ye müracaat edeceğim, bunu nasıl tesbit etti
receğim, şu hükme göre? 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Çanakkale*)""^ 
Her suç, aziz arkadaşlar, usulen delille tesbit 
edilir. Delilleriyle suç tesbit edilir ve bu hare
ket dolayısiyle müeyyide tatbik etmek mev
kiinde olan makama bildirilir. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Nereye" 
bildirecek? 35 kilometre uzakta, dağ başında
dır. ~ > ; ; 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — 
Emir erinin gayrikanuni olarak çalıştırıldığı, 
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şahadetle tesbit edilecek basit bir fiildir. Bir I 
yazılı ihbar merciine gönderildiği takdirde bi-
lâhara delilleri tesbit suretiyle pekâlâ müeyyi
de tatbik edilebilir. 

REİS — Hüseyin Ortakeıoğlu, buyurun sua
linizi sorunuz. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Devamla) — 
Yalnız, bir şeyi tavzih etmek istiyorum. 

(Efendim, bu kanunun ceza müeyyideleri As
kerî Ceza Kanununun 114 ncü maddesine nak
ledilmiş bulunmaktadır. [Bu itibarla burada sa
dece Askerî Ceza Kanununa atıf yapılan bi
rinci fıkra ile emir erlerinin geri alınması hak
kındaki ikinci fıkra üzerinde sual sorulması lâ-
zımgalmektedir kanaatindeyim. Yoksa 114 ncü 
madde üzerinde yeniden görüşeceğimiz husus
larda sual sorulması doğru olmaz. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) • — 
Efendim, bu 9 ncu maddede, sivil kimselerin 
de suç işlemesinde ceza verileceğinden bahse
dilmektedir. Bunlar da askerî mahkemelerde | 
mi yargılanacaktır? I 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Devamla) — 
Efendim, 114 ncü maddede müeyyidelerin gös
terilmesi, sivil şahısların askerî mahkemelere 
gitmesini icabettirmez. O takdirde umumi mah
kemeler vazifeli olurlar. Meğer ki, askerî şa
hıslarla iştirak halinde bulunsunlar. O vakit 
tabiî askerî mahkemeye gideceklerdir. Fakat 
emir eri vermek ayrı, emir eri almak ayrı bir 
fiildir. Bu itibarla ceza müeyyidesi Askerî Ce
za Kanununun 114 ncü maddesinde bulunsa 
dahi sivil şahıslar askerî mahkemelerde muha
keme olunmıyacaklardır. 

REİS — Sual sırası Feridun Fikri Beyindir. 
Hüseyin Bey başka sualiniz var mı? 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Askerî Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda 
yazılı suçların sanıkları askerî mahkemelerde 
muhakeme edilir. Burada da maddeye konmak 
suretiyle, sivil bir kimse asker olduğunu bil
mediği halde dahi onu kullanmış ise kendisine i 
ceza verileceği yazılıdır. Niçin bu adamı aske
rî mahkemeye sevkediyoruz, dedik? Neden is- | 
tisnaî bir hüküm koymıya lüzum görmediler? ı 

ADALET KOMİSYONU ADINA NUSRET | 
KİRİŞCİOĞLU (Devamla) — İstisnai bir hü- j 
küm koymaya lüzum hissetmedik. Çünki umumi I 
hüküm bunu karşılamaya kâfidir. İştirak hali I 
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müstesna, Askerî Ceza Kanunundaki maddelerin 
sivil şahıslar tarafından ihlâl edilmesi halinde 
askerî mahkemelerin vazifeli olduklarına dair 
Askerî Ceza Usulünde hiçbir hüküm yoktur Hü
seyin Bey. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Adato Bey arkadaşımız, birinci fıkra hakkında 
zannederim, hapis cezası mevcuttur, bunu cezayi 
nakdiye tahvil için bir noktai nazar dermeyan 
ettiler, bu hususta komisyonunuz ne düşünüyor! 
Yani hapis cezası çok şedittir, diyorlar. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Devamla) — 
E fendim, konuştuğumuz madde, Emir ve Seyis 
Erleri Kanununun dokuzuncu maddesidir. Bunun 
birinci fıkrası ise münhasıran (Emir ve Seyis 
Erleri Kanununa muhalefet halinde Askerî Ceza 
Kanununun 114 ncü maddesi hükmü tatbik olu
nur) şeklindedir. Bu itibarla 9 ncu maddenin bi
rinci fıkrasında her hangi bir eeza verilmemiştir 
ki bu ceza, para cezası mı veya hapis cezası mı 
olsun gibi bir sual mevzuubahis edilebilsin. 

REİS — Mehmet. Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Askerî 

Ceza Kanununun 114 ncü maddesindeki müeyyi
de iki aydan aşağı değildir. Teklifi yapan arka
daşımız, Geçici Komisyon ve Millî Savunma Ko
misyonu bunun artırılmasını arzu ettikleri ve bu
na göre rapor hazırladıkları malûm bulunmakta
dır. Siz esas kanundaki bu müeyyideyi değiştir
meyi uygun bulur musunuz? 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Devamla) — 
Mehmet Daim Süalp arkadaşımızın usul hakkın
daki vukuflarına hürmetimiz yardır. Fakat b'i-
zim komisyonumuzu inayet buyursunlar da, müs
takil olarak çalışma imkânından mahrum bırak
masınlar. Bu mevzu üzerinde derinliğine ve ge
nişliğine etraflıca düşünmek ve memleketin 
icaplarına ve bugünkü ihtiyaçlarımıza en uygun 
bir müeyyide koymak komisyonumuzun hakkıdır 
sanırım. Biz eğer münhasıran diğer komisyonla
rın mütalâalarına bağlı kalacak olsaydık bu 
maddelerin bize sevkına dahi lüzum görülmezdi. 
Vukuflarına hürmet ettiğim usuleü arkadaşımız 
Mehmet Daim Süalp bu noktada yanılıyorlar. 

REİS — Yeterlik önergeleri vardır, okuyaca
ğız: 

Yüta tk Riyaö©te 
Madde üzerindeki müzakerenin kifayetinin 
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reye konulmasını arz ve teklif ederim. 

Rize 
Osman Kavrakoğhı 

Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Kifayetin reye •konmasını 

arz ve teklif ederim. 
Konya Mefbusu 

Hidayet Aydmer 

REİS — Müzakerenin kifayetine mütaallik 
bulunan önergeleri reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelerle ilgili önergeler vardır efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 9 neu maddesi

nin son fıkrasının aşağıdaki şekilde kabulünü 
rica ederim. 4 

Niğde 
N. Bilge 

Her ne suretle olursa olsun bu kanuna ve 
nizamnamesine aykırı hareket halinde eanir eri 
veya hususi kanuna göre atı Devlet tarafından 
iaşe edilen erin seyis eri üç aydan altı aya ka
dar mahkeme karariyle geri alınır, mahkemece 
verilen karar katidir. 

Mükerrirlere bir daha emir veya seyis eri 
verilmez. 

Sayın Reisliğe 
Arzettiğim sebeplerden dolayı dokuzuncu 

maddenin ikinci fıkrasının tamamen kaldırıl
masını teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
S. Adato 

,. REİS — Necip Bilge arkadaşımızın önerge
sinin dikkate alınıp alınmaması hususunu oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler lütfen elleri-

, ni kaldırsın.... İndiriniz efendini. Kabul etmi
yenler lütfen ellerini kaldırsın... Dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Salaanon Adato arkadaşımız, 9 neu madde
nin ikinci fıkrasının tamamen kaldırılmasını 
istemektedir. (Hangi fıkrası sesleri?) 

REİS — Maddeyi bir kere daha okuyalım. 
(9 neu madde tekrar okundu). 

REİS — Yani bir nevi (müeyyide olarak 
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(emir eri iyi kullanılmadığı takdirde, talimat 
ve nizamnameye 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Müsaade
nizle takririmi izah edeyim. 

REİS — Oya konurken kimseye söz vere
mem. 

Talimat ve nizamnameye aykırı bir şekilde 
kullanıldığı takdirde bir aydan altı aya kadar 
emir erinin geri alınmasını mutazammın olan 
fıkranın tamamen kaldırılmasını teklif ediyor. 

Şimdi efendim bu önergenin dikkate alınıp 
alınmamasını oyunuza arzediyorum. Nazarı dik
kate alanlar... Almıyanlar... önerge reddedilmiş
tir. 

Dokuzuncu maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BEDRİ NEDİM GÖKNİL (İstanbul) — Bu 
madde Adalet Komisyonu raporu dairesinde mi 
kabul edilmiştir? 

REİS — Efendim, geçen sefer maddenin 
Adalet Komisyonuna verilmesi kararlaştırılmış 
ve komisyona verilmişti. Komisyon madde üze
rinde işledi, getirdi. Şimdi onu oyunuza, koy
dum, kabul edildi. 

BEDRİ NEDİM GÖKNİL (İstanbul) — 
Maksadım bunun sarahaten zapta keçmesi içindi. 
Teşekkür ederim. 

MADDE 10. — Emir ve Seyis Erleri hakkın
daki 11 Mart 1338 tarihli ve 203 sayılı Kanun
la bu kanunun 1 ve 3 ncü maddelerini değişti
ren 1 Mayıs 1930 tarih ve 1600 sayılı Kanun yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler,. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma, İçişleri ve Gümrük ve Tekel vekilleri 
yürütür. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir, 

Birinci müzakeresi bitmiştir. 
Gündeme devam ediyoruz efendim. 
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7. — Askeri Ceza Kanununun 114 ncü mad

desinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve 
Millî Savunma ve Geçici Komisyon raporlariyle 
Adalet Komisyonu raporu (1/323) [1] 

REÎS — Tümü üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen-
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Askerî Ceza Kanununun 114 ncü maddesinin 
Değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Askerî Ceza Kanununun 114 
ncü maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 114. — Emir ve Seyis Erleri hakkın
daki Kanuna göre, emir veya seyis eri almaya 
hakkı olmayanlara emir veya seyis eri verenler
le bu emir veya seyis erini bilerek alıp istihdam 
edenler asker olsun, olmasın bir aydan üç aya 
kadar hapsolunur. 

Emir veya seyis eri almak hakkını haiz olan
lardan kendi emir veya seyis erini bu kanun ve
ya nizamnamesine aykırı olarak evin iç hizmet
lerinde veya askerlik şeref ve haysiyetine uy-
mıyan şekilde çalıştıranlar veya bu şekilde ça
lışmasına göz yumanlar yahut bunların vazifesi 
dışında kendi sanat, meslek veya şahsi işlerinde 
çalışmasına müsaade veya müsamaha edenler bir 
aydan altı aya kadar hapsolunur. 

Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı haller dı
şında her ne suretle olursa olsun Emir veya Seyis 
Erleri hakkındaki Kanuna veya Nizamnamesine 
aykırı hareket eden askerî şahıslar kısa hapis ce
zası ile cezalandırılır. 

Yukardaki haller haricinde askerî kanun ve 
nizamlara muhalif olarak askerleri hizmetçiliğe 
veya sair suretlerle çalışmaya verenlerle asker 
olsun olmasın alan veya çalıştıranlar üç aydan 
az olmamak üzere hapsolunur. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen? 
Feridun Fikri Düşünsel, buyurun. 
FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim; biraz evvel kıymetli arkadaşımız Ada-
to bize gayet güzel esasları müdafaa ederken 
yanlış bir şey yaptılar gibi geldi bana. Bu kanu
nun birinci maddesinin birinci fıkrası için ver-

[1] 254 e ek sayth basmatfazı tutanağın .<so-
nundadır. 
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| mesi lâzım gelen takriri, Emir ve Seyis Erleri 

Kanununun dokuzuncu maddesinin ikinci fıkrası 
için verdiler. O zanian Yüksek Meclis, subayların 
hapis vaziyetine geçmemeleri hakkındaki arkada
şımızın noktai nazarını yakın bir alâka ile tak'ip 
etti. Bendeniz böyle bir ihtisasa vâsıl oldum. 

Şimdi ben şahsan bu maddenin üzerinde bir 
tetkik yapmış durumda değilim. Binaenaleyh, 
Meclise arzetmiş oldukları, birçok arkadaşlar ta
rafından da tasvip edilmiyen, subaylarımızın 
hapis cezasına her hangi bir suretle mâruz kala
bilmeleri ihtimaline, ilerde muharebe meydanla
rında birçok hizmetler yapacak elemanların, şu
nun, bunun birtakım tezvirat ve müfteriyatına 
mâruz kalmalarına meydan verilmemesi için 
bendeniz bu nokta üzerinde kendi mütalâalarının 
yüksek huzurunuzda tebarüz ettirilmesinde fayda 
mülâh^a ediyorum. Bunu rica ediyorum.' 

I REÎS — Hüseyin Ortakcıoğlu. 
I HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
j Efendim, biraz evvel Adalet Komisyonunun muh

terem Başkanı burada konuşurken, kendi noktai 
nazarlarına uygun olmıyan genç arkadaşlarımızı 
tecrübesizlikle, itham ettiler ve hukuk sahasında
ki bilgilerinin az olduğunu ifade ettiler. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — İkin
ci fikra 3'anlış. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) — 
Adalet Komisyonunun kararı bir kıymet ifade 
eder, buna kimse bir şey şöyliyemez. Fakat şura-

j sı muhakkaktır ki; Adalet Komisyonunun kararı 
tenkidden azade kalamaz. Adalet Komisyonunun 

i kararı icabında çok şiddetli tenkide maruz ka-
I labilir ve bu şiddetli tenkidden Adalet Komisyo

nunun bize teşekkür etmesi lâzımdır. Binaenaleyh 
Adalet Komisyonu biz hiç hata etmeyiz, mutlaka 

I bizim yaptığımız doğrudur, gibi bir iddiada bu-
ı kınamaz. Şimdi ben bu sözleri söylerken, Yük-
i sek Heyetiniz bendenizi de Adalet Komisyonu-
j na ayırmıştır, bundan bir hisse almak lâzım-

gelirse çoğunu üzerime alıyorum. İnsan olarak,, 
| komisyonları terkip edenler de hata edebilirler, 
i Muhterem üstat gene ifade ettiler, dediler ki; 
! yalnız emir erinin suiistimali mi mevzuubahis-
I tir, başka yerlerde suiistimal yok mu? Meselâ 
! resmî dairelerdeki hademeleri özel işlerde kul-
l 1 anmıyor muyuz? Kullanıyoruz. Bugün, müba-
{ şirlere müddeiumumilerin ve hâkimlerin çoğu 

evlerinin ekmeğini çarşıdan aldırırlar. Halibuki 
I mübaşirin vazifesi resmîdir, özel işlerde kul-
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lanılmamak^tâzımgelir. Ama alışılmış bir itiya
dı da terketinek kolay değildir. Emir eri de bu
nun gibidir. Burada da alışılmış bir itiyat var
dır, terkedilemez, kolay kolay. Fakat bu fikir, 
mâkul bir fikirdir. Aklın ve aklıselimin kabul 
ettiği, Evrensel insan Hakları Beyannamesinin 
kabul ettiği bir fikirdir diye ortaya atılmıştır. 
Şimdi eğer, sayın üstadım bu mevzuları birer 
birer önlemeyi arzu ediyorlarsa, kendileri de 
Türk Ceza Kanununun 526 ncı ma'ddesini tadi-
len huzurunuza getirmek ve bu gibi suiistimal
leri önlemek imkânına sahiptirler. Bir arkada
şımız da bu tadil teklifini yapabilirler..Fakat biz 
buna taraftar değiliz. Elbette milletvekillerinin 
Meclis hademelerini hususi işlerinde kullanmala
rını tecviz etmediğimiz gibi, bir odacıyı hususi 
işinde kullanan bir memurun hareketini tasvip 
etmeye de imkân yoktur. Bunları misal olarak 
burada zikretmek de hatadır. 

REÎS — Madde üzerinde konuşunuz Hüseyin 
Bey. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) — 
İİvet, maddenin ikinci fıkrasında dikkat na
zarınızı çekmek isterim, ikinci fıkra, Ahmet 
Başıbüyük arkadaşımızın ifade ettikleri gibi, 
hukuk esaslarına uymıyan bir hükmü taşıdığına 
bendeniz de kaaniim. Ama Adalet Komisyonu 
«biz kabul ettik ve tasdik ettikten sonra söz söy
lenemez diyor.», Eğer böyle bir iddiaları varsa 
bendeniz veya başka bir arkadaşın konuşmasına 
lüzum'yoktur. Hattâ burada müzakere açılması
na da lüzum yoktur. Maddeyi olduğu gibi kabul 
edelim, müzakere açılmasın. 

Şimdi ikinci fıkrada deniyor ki; emir v* seyis 
eri almak hakkını haiz olanlar emir veya seyis 
erlerini bu kanun ve nizamnameye aykırı olarak 
ev içinde veya askerlik haysiyet ve şerefine uy
mıyan şekilde çalıştıranlar veya bu şekilde çalış
tırılmaya göz yumanlar, tâbiri var. Bu «göz yu
manlar» tâbiri üzerinde durarak Adliye Komis
yonunun açıklamasını rica edeceğim. Emir erleri 
Kanununun birinci müzakeresi bitmiştr. Bu ka
nunun (C) fıkrasiyle, meselâ Erzurum'da bulu
nan bir subayın istanbul'da veya başka bir yer
de okuyan çocuğuna veya hasta bulunan akraba
sından birisine tedavi için bir yere gitmesinde 
emir erini onlara refakat ettirmek, beraber gö
türmek hakkını veriyoruz, istanbul'daki bir 
kimsenin emir erini suiistimal ettiğine Erzurum'
daki kıta komutanının göz yumduğu ne ile 

anlaşılacak? Subay onları radarla mı idare ede
cektir? Elbetteki böyle bir şey olamaz. Komisyon 
bu subayı cezalandırmak yoluna nasıl gitmiştir? 
Adalet Komisyonu, bir ceza hükmü tatbik edi
lirken, hâkim cezayı verirken, vakıanın ve fiilin 
ne şekilde işlendiğini, bunun verdiği ceza ile 
münasebetini yani hukuki tâbiri ile, illiyet rabı
tasını aramak mecburiyetindedir. Ben muhterem 
arkadaşlarıma soruyorum, Erzurum'da bulunan 
bir subayın Edirne'de bulunan efradı ailesi 
nezdine emir eri gönderdiği zaman, efradı aile
sinden birisi bu kanuna aykırı hareket ederse, 
Erzurum'daki kıta komutanını göz yummuştur 
diye cezalandırmak imkânı var mıdır? Bu, hangi 
hükümle cezalandırılacaktır? Ben kendilerine na
çizane olarak ve komisyonun bir âzası sıfatiyle 
en büyük günahı üzerime alarak söylüyorum. 
Adalet Komisyonundan böyle bir hüküm çıkma
malıydı Çünkü göz yumarsa ceza vereceğiz.. 

Şimdi göz yumduğunu nasıl tesbit edeceksi
niz Bu hukukta neyin ifadesidir? 

MECDET ALKlN (Kütahya) — Müsamaha. 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) — 

Göz yummadan müsamahayı anlıyoruz. Harekâ
tını görüyorsunuz; kanuna aykırı ve fakat ceza
landırmaya tevessül etmekte ihmal ediyorsunuz; 
o müsamahadır. 

Suiistimali görüyorsunuz, mâni olmuyorsu
nuz; müsamahadır. 

Göz yumma hangi ceza hukukunda, hukuk 
edebiyatında, ceza edebiyatında yer almışjtır? 
Bunun ölçüsü nedir? 

Şimdi göz yummanın yerinde olup olmadığı
nı bırakalım. Müsamaha arkadan geliyor. Ace
le etmeyin. 

(.... veya bu şekilde çalışmacına göz yuman
lar yahut bunların vazifesi dışında kendi sanat, 
meslek veya şahsi işlerinde çalışmasına müsaade 
veya müsamaha edenler bir aydan altı aya kadar 
hapsolunur) diyor. Vazifesi dışında çalışması
na müsaade ve müsamahayı kabul etmiyoruz ve 
Erzurum'daki kıta komutanının istanbul'daki 
efradı ailesi nezdine gönderdiği >emir erine göz 
yummasına ceza veriyoruz. Bundan dolayı bu 
müessesenin tamamının kalkmış olduğuna ve 
Adalet Komisyonunun bu noktada tamamen 
hataya düştüğüne kaaniim ve bunu açıkça söy
lüyorum. Ama yine muhterem üstadımız gelir 
buraya, biz bu hatayı kabul etmiyoruz, Ada-



1.1313 O : 1 
tetkik ettim ve İıukuk tarihi hooasiyle de görüş-

I -fcüm, ^Örfcaçaiğdan evvelki devirlerde böyle hü-
j kümlerin mevcut olduğunu, gördüm. Katolik 

kilisesinin kurulduğu zamanlarda bir sımf ay
rılmıştı, Bu sınıf suç da işlese, kanuna aykırı 
hareketlerde de bulunsa onlara ceza verilmezdi. 
Fakat aynı fiili başkaları işlerse tecziye edili-
vtmnuş. Şimdi o günkü telâkkiyi bu kanun için-

I de müft&lâa ederek kanunun suç saydığı fiillerde 
•ötekini •cezalandır, berikini cezalandırma; öyle 
-şey «İma* arkadaşlar. 

Şimdi ben diyorum ki, ya bu maddenin bu 
şeklini ıslah edelim; yahut maddeyi tamamen 
kaldırıp atalım. Maddeyi kaldırmakla hiç ol
mazsa, hukuka hürmet etmiş oluruz. Yoksa böy
le vatandaşlar arasında fark gözeten bir mad
deyi kabul etmek çok sakat bir iştir. Onun için 
ya-$ra maddeyi tamamen kaldıralım veyahut da 
ıslah edelim arkadaşlar. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlar; 114 ncü madde dört fıkrayı ih
tiva ve her fıkra ayrı ayrı hükümleri sevket-
mektedir. 
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let Komisyonu AdMet K^amisyoaradur, diye id
dia ederlerse ona da bir diyeceğim yoktur. 

Ta^rınm üçföneü fıkrası şöyle diyor : «Bi
rinci ve îkinei :\ fıkralarda yaMı .haller dışında 
her ne «üretme olursa olsun emir veya seyis er
leri hakkünflıaki kanun veya nizamnamesi*ıe ay
kırı hareket eden askerî şahıslar kısa hapis 
cezası ile cezalandırılır.» 

Bundan evvelki oturumda Pertev Arat ar
kadaşımız- •şu tezi ortaya attı, dedi ki : Bu ka-
mrnun memlekette yürürlükte kalmasını isti
yorsanız, kısa hapis, «ezası yolana gitmeyiniz. 
Se>beibii; kwa hapis cezası bu ka<nunu«ı tatbika
tında en büyük suiistimal yolunu açacak bir 
mahiyet taşımaktadır. Bu mahiyeti vkimöe de-
'ğiftareaaez. Bemih burada konuşan hir arkada
şıma, 'ben de yedek subaylık yaptım, dedi. Biz 
de iki defa yaptık. Askerî müesseselerin birçok 
şube ve kısımlarında çalıştık, ve gördüm ki 
dâsiplin cezası bir kanun müeyyidesi ile karşı
laştırılamaz. 

Sonra, bir iddia ortaya atıyorlar, hem Ada
let Komisyonunun sözcüsü, hem muhterem baş
kanı, Içhizmet Kanunu ve Talimatnamesi var, 
diyorlar. Kendilerine soruyorum : îçhizmet 
Kanununda, bu hususa dair bir tek belime mev
cut mudur? . 

iŞimdi itiraz ettiğimiz bir nokta, Adalet Ko
misyonunun âdil olmıyan kararının sakat tara- \ 
fından birisi de şudur : Bu kanuna muhalif ha- j 
reket edenler, bu kanunun yasak ettiği fiilleri j 
işliyenler bir aydan üç aya kadar cezalandırılır j 
diye konan bir kaide, Ceza Hukukuna uygun- ; 
dür. Kanunun yasak ettiği bir şeyi "kim işlerse j 
ona, ceza vermek lâzımdır. Bu, cezanın tatbika- I 
tında müsavatın esasını teşkil eder. Muhterem J 
komisyon «diyor M •: i Bâzı hissî ve sübjektif se- j 
heplere dayanmak suretiyle efradı aileye ceza | 
im verdim?. Bendeniz ifade ediyorum, eğer ka- j 
uun bir hareketi suç olarak kabul etmiş ise bu ] 
suçu işliyen kimsenin sıfatına göre ceza tâyin j 
edilmez. Edilirse Ortaçağ zihniyetini hortlatmış j 
oluruz. Neyi himaye ediyoruz?. Ya kamun bir j 
#ili «uç diye tavsif etmiştir, bu fiili işliyenlere ] 
müsavatan tatbik edilir, şu ve bu diye Geza Hu- j 
kukanda böyle bir şey yoktur. Bendeniz tetkik ] 
ettim, Adalet Komisyonu bu tezi nasıl buldu- j 
ğunu, cezalandırmak yoluna gittiğini, Karma I 
Komisyonun noktai nazarını nasıl benimsediğini 
tetkik ettim, hattâ bu hususta hukuk tarihini | 

Birinci fıkra; haksız olarak emir eri veren ve 
haksız olarak emir eri alan kimseler hakkında
dır, Bu ,gibi harekette bulunanlara üç aya kadar 
hapis cezası verilir. Bendeniz bu fıkraya hiçbir 

j itiraz dermeyan etmemekteyim. Çünkü bir kim-
I şeye haksız olarak emir eri vermek, vazifeyi sui-
| istimal etmek demektir. Haksız olarak bir emir 
i eri alan da bir hileye tevessül etmiş olur. • Bu iti-
1 barla bunların hapis cezası ile tecziyeleri yerin-
J de olur. 
; : İkinci fıkraya gelince; emir ve seyis eri alan-
I 1ar bunları ev hizmetimde, ev haricinde şerefsiz 
j hiametlerde kullanırlarsa bir aydan altı aya kadar 
] hapis Cefcası ile tecziye edileceklerdir. İtirazım 
j bu f*k*aya mütedairdir. Bendeniz bu cezaları çok 
j ağır gördüğümü Emir Erleri Kanununun 9 ncu 
1 maddesinin müzaköresi sırasında arzetmiştim. 
j Bû itibarla b ^ a r a 50© lira ağır para cezası hük-
| metmek ve hakkı varsa emir erinin de geri ahn-
j ması hakktedia Mr kayar vermek icabeder. Emir 
j eri daimî olafak geriye alınacağı içki 9 ncu inad-
| dedeki fıkranın altı ay müddetle emir erinin ge-
J riye^alinmHsına mütedair *olan hükmü bir tenakuz 
j teşkil edeceği / mölâhazasiyie o fıkramın kaldırıl

ması hakkındabir ıtakrir vermiştim. Maddelerin 
I memzucen müzakeresi lâzımdır diye rica etmeme 

— 478 — 
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rağmen dileğim nazara alınmadı; Binaenaleyh I 
bu tenakuz İrti sebepten dolayı tabaddüs etmiştir-

3 neü fıkra, birinci ve ikinci fıkralar hari- | 
cinde kalan bâzı hâdiselere taallûk ediyor, bun
ların tâyini hakikaten kanunu okumakla müm
kün değildir. Hâdiseler göstesecektir. Bu gibi 
haller için komisyon kışa hapis eezasanı derpiş 
etmiştir. Bendeniz böyle bir hâdise için yalnız 
beş yüz lira para cezası teklif ediyorum. Belki 
ağır görülebilir, tahfif edebiliriz. 

4 neü fıkra «Yukardaki haller haricinde as
kerî kanun ve nizamlara muhalif olarak asker
leri hizmetçiliğe veya, sair suretlerle çalışmaya 
verenler üç aydan az olmamak üzere hapsolu-
nurv» 

Bu fıkraya da temas etmiyorum. Çünkü ha
kikaten bir askerin hizmetçi olarak bir yere 
gönderilmesi ve hizmetçi olarak çalıştırılması 
büyük bir cürümdür. Bunun hapisle tecziye 
edilmesi yerinde olur. Binaenaleyh takdim etmiş 
bulunduğum takririm yalnız ikinci fıkra hakkında
dır ve emir erini ev hizmetinde kullanmış olan-
•lar hakkında hükmedilecek cezanın tahfifi mak-
sadnı istihdaf etmektedir. Bu itibarla takriri
min kabulünü rica ederim. Şayet muhterem 
heyetiniz takririmi kabul eder ise 9 ncu madde
nin ikinci fıkrasının ikinci müzakeresinde ufak 
bir tadilât yapmak zarureti hâsıl olacaktır. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Beş yüz lira değil, beş yüz liraya kadar 

SALAMON ADATO (Devamla) — Tahfif 
edilebilir. 

REÎS — Feridun Fikri Düşünsel, buyurun. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, şimdi bu maddemin eski metni ile, 
yani elyıevm meri olan Askerî Ceza Kanunu
nun 114 neü maddesi ile bu huzura gelen mad
de arasında&i farkı, müsaade buyurursanız 
bir kere tebarüz ettirelim ve varacağımız karar 
bu itdbarla tamamiyle bir-ilme onaikrun olsun. -

Eski, yani eiyeivm mer'i olan 114 neü mad' 
de, Askerî Ceza Kanunu ve nizamnamelerde 
yazılı kaidelere^ muhalif "olanak, neferleri hiz-
m\e*e^liğe^veFe»,veya, alan^iki aydan »2r olma- I 
makrüzem haîtt&rolıaııur.' 114f net maddi* bum* 
«İKKİb«5fiWİr. • .;t!-;: .•.." •:.-..:.-..•.•• _.._.....•..:.•.•.-. yy r 

Şimdi, huzura- gelen - tadil tefeldffi; 4 -fıkrayı 
muhtevidir. Birinci fıkrası, Emir ve Seyis Er
leri hakkındaki; Kanuna göre emir veya seyis 
eri; almaya hakkı olmıyanlara emir veya seyis I 
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eri verenlerle bu,,emir veya seyis, erini bilerek 
alıp iötıüı4«aTi edenler, «sfeer olsun, olmasın bir 
aydan üç aya kadar hapis olunur. Yani «lyevm 
nuer'i 114 ün birimci forasında iki aydan» az 
abnajmslk.; ümv® hapsoıl̂ tuıur yaaılı olduğu halde 
bunda bir aydan üç aya kadar ^eklindşe-, meb-
dede* tahfif müıitehıa^v teşdit^edilmişıtdrj (öyle 
değpl sesleri, aık^ni söylüyorsun -sesleri). • • 

Evet, doğru, kanaatimi taöbih ediyorum; hu
zurunuza, gıeûlenmetoaı dalba' müsaittir. 

Şimdi bunun içinde Mr, iki ilâve vardır, o 
da fekranm umumi mofeiyeitioi Ihdâl etenemek* 
•tedir. 

Şimdi asıl mesele ikinci fıkradadır. 
«üûiâr veya seyis eri aimsâJk hakkını haiz 

olanlardan kendi temdr veya seyis erini bu ka
nun ve MzamnaanJesine; aykırı olarafc evin iç 
hizmetlerinde veya askerlik şeref ve haysiyeti
ne uygun olmayan şeMüerde çalıştıranlar» ve
ya Çorum Mebusu arkadaşm: «Veya bu şekil
de çalınmasına göz yumanlar, yahut bunların 
vasife dışında kemdi sanat, meslek veya şahsi 
işlerinde çaibşmafflm müöaade veya müsamaha 
edenler bir aydan altı aya -kadar hapis olunur.» 
Bu yeni Ibir hükümdür. Esûri kanunda yoktur. 
Şihıdi bunda iki teklif vardır; <fci bendeniz iki 
teklif hakkında da mülâhazalarımı arzedeee-
ğim.. 

Binisi," aırkadaşKoiziın, Çorum Mebusu arka* 
daşnaızıri "mütalâaisınm bir kısmı, yani bu şe-
!kil6jef çalışmaya göV yummalarım, ben bunu 
kabul edemiyorum; Yara şahsan arfcadaşımı-
zm göz yumma mevzuu hafokmda sertlettiği mü-
lâlhaaakınnı alkla uygun görmüyorum; «göz 
yumma» ne demektir? «Göz yumma»-nasıl tes-
bît edilr, ben bre «göVyUtama» tâbirinin tasa
rıdan çıkarılmasını faydalı mülâhaza ediyorum. 
ArkadaJşlarıınız bu hususta bir mütalâa yürü-
turijerse 'bümiyorumT belki tenevrür ederek on
lara iltihak ederim. Yalnız", şunu telbarüz ettir
mek mecfeuriyeitıindıeyim-M, bu «göz yumma» 
Ç̂ k- -seyyal; • avuçtan* kagan^ bir • ratöfiKumdur. Di-
ğ^r.mjevauatımızda.nasııldH';; arkadaşlarımız bu 
«gaz, yuimma» tâbirimlr baeka kanunlarda -nasıl 
^rÂ^föçlar,- onu bünâyörışn* .-,•.*• 

hayı-öyle ter©om«f etmişler.. (Müsamaha*sesleri). 
FERÎDUNFÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 

— Bendeniz neyin- nesi bilmem. Vebal bakımın-
dan.arzediyarum; bunun tavzihi lâzımdır, «Göz* 
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yumma» tâbirini, Ceza Kanununda böyle bir 
şey hatırlamıyorum. Bumun tavzihini istirham 
ediyorum. 

Salamon Adato Beyin teklif ettiklerine ge
lince : Fikirlerine kuvvetle iştirak ediyorum. 
Ancak 500 lira diye kestirip atmıyalım. 500 
liraya kadar, diyelim. (Asgarisi bir lira sesleri). 
Efendim, feci olan, miktar değil, mahkûmi
yettir. Subay bir kuruşa da mahkûm olsa sici
line yazılacaktır. Ama ceza koyarken 500 lira 
diye kategorik bir hüküm koymak, arkadaş> 
mın yüksek hukuki kültürüne iltica ederek 
arzediyorum, doğru olmaz. Binaenaleyh 500 
liraya kadar, demek kâfidir. 

Askerlikte olsun, sivillikte olsun mahkûmi
yet muazzam belâdır. Ben hâdise bilirim ki, 
5 liraya mahkûm olmamak için 500 lira ücreti 
vekâlet verilmiştir. Olur bunlar. 

Üçüncü fıkrayı anlamıyorum. Okuyayım, 
anlarsanız, iltihak ederim : 

«Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı haller 
dışında her ne suretle olursa olsun emir veya 
seyis erleri hakkındaki kanun veya nizamna
mesine aykırı hareket eden askerî şahıslar kı
sa hapis cezası ile cezalandırılır.» 

Bundan maksat disiplin cezası mıdır? (Di
siplin cezası sesleri). Şimdi, disiplin cezası ise 
bilmiyorum ki cezacı arkadaşlar, bir adamı hem 
mahkemece bir cezaya mahkûm etmek, hem de 
aynı zamanda disiplin cezasına tâbi tutmayı 
doğru bulurlar mı? Ve yahut şimdi aklıma ge
len noktayı arzedeyim; ne o, ne o demektir. 
(Ayrı ayrı sesleri). 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Bundan 
başka, var. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— O zaman ayrı olduğuna göre o halde bu şah
sı hem mahkûm edeceksiniz, hem de ayrıca diL 

siplin cezasına çarpacaksınız. Buna, bilerek 
karar vermek lâzımdır. 

Sonra, dördüncü fıkra da şöyle diyor : 
(Yukardaki haller haricinde askerî kanun 

ve nizamlara muhalif olarak askerleri hizmet
çiliğe veya sair suretlerle çalışmaya verenlerle 
asker olsum olmasın'alâti veya : çalıştıranlar üç 
ay&ân az olmani&k' üzere hapsoltmur) M b% 
birinci fıkranın bu cinsten bir başka hüküm
dür. Buna da bendenizin bir başka mâruzâtım 
yoktur. Hulasaten : Birinci fıkra ile dördün
cü fıkraya bendenizin bir diyeceğim yoktur. 
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İkinci'fıkradaki «göz yumma» nın izahını ve 
500 liranın «500 liraya kadar» yüksek dikkate 
alınmasını rica ederim. Üçüncü fıkrada da 
«hem mahkemede ceza, hem disiplin cezası» 
yapmanın doğru olup olmıyacağını yüksek tak
dirinize arzederim. 

REİS — Komisyon Sözcüsü Nusret Kirişçi-
oğlu, buyurun. 

ADALET KOMİSYONU ADINA NUSRET 
KİRİSCİOĞLU (Çanakkale) — Efendim, bâzı 
noktaların tereddüdü mucip olduğunu gördüğüm 
için söz aldım. 

114 ncü maddeyi bugünkü haliyle iki şekilde 
mütalâa etmek mümkün. 1. Emir ve Seyis Er
leri Kanununa muhalefet dolayısiyle hükmedile
cek cezalar. Bu, ilk üç fıkradır. Dördüncü fıkra
da 114 ncü maddede tâdil'i teklif edilen ve esa
sen mevcut olan hükümdür. Bu itibarla ilk üç 
fıkrayı Emir Erleri Kanunu ile muvazi, olarak 
mütalâa etmek, son fıkra ise Askerî Ceza Kanu
nunun bugünkü hükmü ile birlikte nazara almak 
icabeder. İlk fıkrada Emir ve Seyis Erleri hak
kındaki Kanuna göre; emir veya seyis eri almaya 
hakkı olmıyanlara emir veya seyis eri verenlerle 
bunları bilerek alıp istihdam edenler cezalandırıl
maktadır. Bunda, zannediyorum, itirazı mucip 
bir cihet yoktur. Bir itiraz da vâki olmamıştır. 
İkinci fıkranın (bu şekilde çalışmaya göz yuman
lar kaydı) huzurunuzda mucibi münakaşa olmuş
tur. (Göz yuma) nın şümulünde tereddütler hâ
sıl olduğu görülmektedir. Emir eri subaya veri
lir ve emir erinin ancak subayla vazife münasebe
ti bulunabilir. Emir eri çalıştığı sırada subay da 
aile reisi olarak bulunmakta ise artık subay aile
sinin rolü ortada yok demektir. Bir subay bilfiil 
gayrikanuni emir vermek suretiyle veyahut aile
si tarafından verilen gayrikanuni emri müsamaha 
ile karşılamak suretiyle kanuna muhalefet edebi
lir. Bu takdirde kendisine ceza verilecektir. Bu 
kayıt, subayın gözü önünde, subayın aile reisi 
bulunduğu müddetçe, subay ailesi tarafından te
vessül edilen gayrikanuni hareketlere subayın 
müdahalesini temin 'için konmuştur. Aksi takdir
de, ailem emir verdi, benim kabahatim yoktur 
gibi bir açık kapı bırakılmış olurdu. Bu itibarla 
bu göz yumma tâbirini bu mâna ve- şümul" içinde 
anlamak lâzımdır. Yoksa Hüseyin Ortakcıoğlu 
arkadaşımız g'ibi subayın vazife dolayısiyle aile
sinden uzak bulunduğu halleri bu kaydın şümu
lü içinde saymaya imkân yoktur. Böyle bir telâk-
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ki cezaların şahsiliği prensibine de aykırı düşer. I 

Eğer subayın aynı mahalde bulunmadığı za
manlarda emir eri subayın ailesi yanında çabşı-
yorsa bu takdirde aile tarafında vukubulaeak 
kanuna muhalefet halinin cezası emir erini geri 
almak şeklinde tecelli edecektir. | 

Şimdi de, üçüncü fıkra dolayısiyle, Feridun 
Fikri Beyefendi arkadaşımızın tereddütlerine 
cevap vereceğim. Subay arkadaşlarımız daha iyi 
bilirler, disiplin tecavüzü ile kabahat ayrı ayrı 
şeylerdir. Ancak Askerî Ceza Kanununun 18 
nci maddesindeki hallerde disiplin tecavüzü ola
rak, mahkeme kararı olmaksızın ceza -verilebi
lir. Halbuki 18 nci maddede sayılan maddelere | 
114 ncü maddenin dâhil bulunmadığına göre I 
üçüncü fıkra mucibince kısa hapis cezası vermek 
ancak askerî mahkemenin salâhiyeti dâhilinde 
olan bir keyfiyettir. Bunda mucibi tereddüt 
bir cihet yoktur. Emir Erleri Kanununun ilk 
iki fıkrasında yazılı haller dışında ceza vermek 
icap ettiği takdirde askerî mahkemeler suçlula
rı kısa hapis cezası vermek suretiyle cezalandı- | 
racaklardır. I 

4 ncü fıkrada komisyonumuzca yapılmış hiç
bir değişiklik yoktur. Sadece yukarıki haller 
haricinde kaydı ilâve edilmiştir. Bu da mad
de tertibinin zaruri bir neticesidir. Geçici Ko
misyonun değişiklik teklifi, üç aydan az olma
mak üzere hapsi olunurlar kaydı aynen komis
yonca kabul edilmiş ve 114 ncü maddenin 4 ncü 
fıkrası olarak metne girmiştir. Eğer bunun ha
ricinde mucibi tereddüt bir nokta varsa komis
yon adına arzı malûmat edeyim. 

REİS — Bir sual var, müsaade ederseniz. 
FEHMİ AÇIKSÖZ (Zonguldak) — Birinci 

fıkra ile 4 ncü fıkra aynı mahiyette görülmekte
dir. Komisyonunuz ikisi arasındaki farkı izah 
ederler mi? 

ADALET KOMİSYONU ADINA NUSRET 
KİRİŞCİOĞLU (Çanakkale) — Efendim, birin
ci fıkra ile dördüncü fıkra arasında bir fark 
mevcut olduğu 4 ncü fıkranın yazılışından da- | 
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hi açıkça anlaşılmaktadır. Çünkü maddenin ba
şında (yukardaki haller haricinde) denmekle bu 
cihet açıkça ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşımız her halde hakkı olmıyanlara 
emir ve seyis eri vermekle askerleri hizmetçili
ğe veya sair suretlerle çalışmaya vermek ara
sındaki farkı öğrenmek istiyorlar. 

Bir eri, hakkı olmayanlara emir veya seyis eri 
olarak vermek gayrikanuni bir tahsistir ve bir 
devamlılık arzeder. Halbuki bir askeri hizmetçi
liğe veya sair suretlerle çalışmaya vermek bir 
tahsis veya devamlılık arzetmez. Meselâ duyar 
yapmak veya bahçe çapalamak için vermek gibi. 

Dördüncü fıkra askerlerin oluorta angaryaya 
gönderümelerinj önlemek için sevk edilmiştir. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Askerleri hizmet
çiliğe veren tâbirine bir subay da girer mi? Kı
ta komutanı şu evin plânını yap dese bu da gi
rer mi? 

SÖZCÜ NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Devam
la) — Evet girer efendim. Son fıkradaki (as
kerleri hizmetçiliğe veya sair suretlerle çalış
maya verenler) cümlesindeki askerler kelimesi
ne subaylar dâhildir. 

HALİL İMRE (Sivas) — Hakkından fazla 
emir eri vermeyi birinci fıkra da mı mütalâa 
edeceğiz? 

SÖZCÜ NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Devam
la) — Emir veya seyis eri almaya hakkı olma
yanlara emir veya seyis eri verenler tâbirinin 
içinde, hakkı olduğundan fazla er verme hali de 
dâhil bulunmaktadır. Bu itibarla fazla er ver
me veya alma dahi birinci fıkra gereğince ceza
landırılacaktır. 

REİS — Muhterem arkadaşlar, mevzu üze
rinde Daim Süalp, Rifat Taşkın, Ahmet Başı-
büyük, tzzet Akçal, Hidayet Aydmer, Müfit 
Erkuyumcu, Hüseyin Örtakcıoglu arkadaşları
mız söz almış bulunmaktadırlar. Perşembe günü 
saat 15 te toplanılmak üzere Birleşimi kapıyo
rum, 

Kapanma saati : 1* 
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5. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

Garson ve benzeri işçilerin Hizmet Karşılık
ları hakkındaki Kanunun kabulü münasebetiyle 
Ankara ve iskenderun lokanta, otel ve eğlence 

yerleri İşçileri sendikaları tarafından gönderilen 
teşekkür telgrafları. 

*>&<( 

DÜZELTİŞLER 

Bu Birleşim Tutanak Dergisine bağlı 228 e ikinci ek basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapıla
caktı? : 

Sayfa Sütun Satır Yanlıg Doğru 

1 2 S mümkii mümkün 
1 2 10 ekseriyetle reddedildiğini ekseriyetle reddine karar veril

miştir. 
2 1 6 Talimatnamenin Talimatnamelerin 

#:*-
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İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı Maden Fakültesinin lâboratuvar tesislerinin löurulması 

hakkındaki Kanrana verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Aza sayısı : 487 
Bey verenler : 247 

Kabul edenler : 247 
Reddedenler : 
Çekinserler : 

Reye katılmıyanlar : 230 
Açık mebusluklar : 10 

AFYON KARAHİSAB 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Oelâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç. 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Osman Talât lltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhaaettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

(Kabul 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Esat "Budakoğlu 
Muzaffer Emiröğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştm 
Arif Kalıpsızoglu 
Sıtkı Yırealı , 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridan Fikri Düşümsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İntan 

BOLU 
Mithat Bayıoğlu 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yjöatem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Rati Ayfoar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

edenler] 
ÇANKIRI 

Kemal Atakurt 
ÇORUH 

Mecit Bumin 
Abbas Gigim 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyiti Örtakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit . 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu ', 
Eyüp Şahin 
Ref et "tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğbı 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN ..., 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan rPölatkan 
Kemal Zeytinöilu; 

GAZİANTEB 
Ekrem Oenani .:: }', 
Samih^lnal .:.•'"•' 

OİRESUN 
Hamdi Bo&bağ 
Ali Naci Buyduk 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal VarıöMfc 

HATAY 
Abdiifrahman Mfetek 
CelâüBût Siren 

IÇEL 
Halil Atftlay 
Refik Koraitam' ' 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Andre Vahram Ba'yftr 
Faruk Nafiz Çaraüıtfel 
Bedri Nedim GcHs&llcı 
Salih Fuad Keçeci 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 



İZMİR 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Vasfı Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 

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

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Ali Mühto 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
îsmail Berkok 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Akay 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
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Tank Kozbek I 
Muammer Obuz 
Murad Ali Ülgen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat I 
Mehmet Kartal I 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu I 
Semi Ergin I 
Faruk İlker I 
Adnan Karaosmanoğlu I 
Fevzi Lûtfi Karaos- I 
manoğlu I 
Muzaffer Kurbanoğlu I 
Nafiz Körez I 
Muhlis Tümay | 

Abullah Aytemiz 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalincd 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

. 1953 Ö : İ 
ORDU 

Hüsnü Akyol 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
İsmail Işın 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Sinan Tekelioğlu 

SîtRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu * 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavh 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Halil Imre 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir ; ! 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlü 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 
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AFYON KARAHİSAR 
Süleynşato: ;Kerman 
Avni Tan^(k)/ :: J-As A 

Kasını Küfrevi 
Hali& Oztürk 

AMASYA 
Kemal rEren 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhattin Benli (i;) 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek (Vekil) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sanoğlu 

AYDIN 
Şevimi Hasırcı 
A. Baki ökdem 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Ali Fahri îşeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(t. Â.) 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri.Okcuoğ-
ln (D 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Halil Ayan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 

Halûk-Şaman 7; ?: 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akntanlar ; 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil' 

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

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlü (1.) 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu (I.) 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Abidin Potuoğlu 

GAZÎANTEB 
Galip Kınoğlu ; 

Süleyman KuraneL 
Ali Ocak ; 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen -
Tahsin inanç (t.) 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMUŞANE 
Cevdet Bayhura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiraley (î.) 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
ihsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşıad Belger 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 

Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Adnan Menderes (Baş
vekil) • -
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Nazlı Tlabar, (I.) 
Ahmet Topçu 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
(1.1.),-. 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Tarık Gürerk 
Necdet İncekara 
Cemal Tunca (&.) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Veyis Koçulu 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (I.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
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Sftim önhon 
Lût|i Tokoğlu 
Bth'em Vassaf (1.) 
Mehmet Yılmaz 

KONTA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Himmet ölçmen 
Umrân Nazif Yiğiter 
(t) 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz (î.) 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu (I.) 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
îhsan Şerif özgen 
(t A.) 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
tsmet İnönü 
Lûtfi Sayman 
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MANİBA 

Refik Şevket İnce 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
növer (î.) 
Kâzım Taşkent 

MA&AŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Nadir Nadi (t.) 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş (î.) 
Fahri Köşkeröğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 

[Açık me 
Denizli 2 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya İ 
Sivas 1 
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Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Ahmet Morgil 

BAMBUN | 
Naci Berkman 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 99MSM * * M H b « 

Tevf & Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kiharoğlu 
Salim Serçe 
Cezmî Türk 

SttRD 
Şefik Türkdoğan 

SÎNOB 
Muhtar Acar 

SİVAS 
Nâzmı Ağacıkoğlu 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 

! Hüseyin Bingül 

iusluklar] 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

__ 
10 

Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaç 
(t) 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Hamdi Koyutürk (1.) 

TRABZON 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

UEFA 
Ncdet Açanal (1.) 
Ömer Cevheri 
Hasan Oral 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Yusuf Karshoğlu (1.) 
Hâşim Tathoğlu (î.) 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Basol 

i Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu 

| Rifat Sivisoğlu 

• • 

» > • « 

T. B. M. M. Basımevi 
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Orman Genel Müdürlüğü 1948 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mu
tabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divam Muhasebat Reis
liği tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğü 1948 Bütçe yılı Hesabı 

Katisi hakkında kanun lâyihası ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/3?6, 1/254) 

i:..-
Orman Genel Müdürlüğünün 1948 Bütçe yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin 

sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (S/878) 

T. C. 
Sayıştay Başkanlığı 
Sayı : 346096/2030 

• 5 . XI . 1952 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Onman Genel Müdürlüğünün 1948 Bütçe yılı 'kesimhesaibnıa ait Uygunluk Bildiriminin i 
olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeyleriım. 

Sayıştay Başkanı 
' • . Mümtaz Tarhan 

Uygunluk Bildirimi 

Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine uyularak Tarım Bakanlığından Sayış-
taya gönderilen Orman Genel Müdürlüğünün 1948 yılı Kesinhesabmm Sayıştayca tetkik ve muha
keme edilmiş olan muhasip idare hesaplariyle karşılaştırılmış ve Kesinhesapta gösterilen rakam
ların kabule şayan görülmüş olduğunu arz eylerim 

5 . XI . 1952 

Sayıştay Başkanı 
Mümtaz Turhan 

D. 4 Başkanı 
F. Işık 

Üye 
A. Âli Hemen 

İmzada bulunamadı 

Üye 
F. Beşkardeş 

D. 1 Başkanı 
F. Eke 

Üye 
/. Erenli 

Üye 
Ragıp ögel 

Üye 
A. R. Savcı 

Üye V. 
H. Tuğrul 

D. 2 Başkanı 
' R. Bakuy 

Üye 
Nazmi Başak 

İmzada bulunamadı 

Üye 
K. Artçay 

Üye 
Rahmi Uçkun 

Üye V. 
R. örencik 

D. 3 Başkanı 
M. Gürün 

Üye 
Fahri özbudun 

Oturumda bulunamadı 

Üye 
F. Aktulga 

Üye 
A. R. Toksöz 

Savcı 
Enver Arkun 



— 2 — 
Orman Genel Müdürlüğü 1948 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı (1/264) 

T. C. 
Başhafamkk 29 . VIII . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sam : 71-200, G/2905 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Orman Genel Müdürlüğünün 1948 - 1949 yılları Kesinhesabı hakkında Tarım Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 9 . VIII . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlag-
tırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
• " ' • . A. Menderes 

Başlangıç 

Orman G-enel Müdürlüğünün 1948 yılı Kesinhesabı tanzim edilerek Yüksek Meclisin tetkik ve 
denetlemesine arzedilmiştir. 

Genel mizan 

Genel Müdürlüğün ımerkez ve mülhakatında vukubulan Bütçe muamelelerinin özeti olup 1948 yılı 
içinde bütçe gelir ve giderlerine ait rakamlar icmalen gösterilmiş ve yapılmış olan hizmetler ara
sından bütçe harici muamelelerin 1949 yılına devreden baJkryeleriyle nakit mevcudu hususi hesap
larında gösterilmiştir. 

Bütçe geliri 

1948 yılı içinde bütçe gelirinden yapılan taJhsilât .13 135 662 lira 5 kuruştur. 

Gelirin çeşidi ile mukayesesi 

Birinci bölüm : (Devlet orman işletmelerinden, alınacak tarife karşılığı) 8 247 673 lira tama
men tahsil edilmiştir. 

İkinci bölüm: (Devlet Ormanı İşletmeleri genel giderlerinden Genel Müdürlük payı) 5 571 988 lira 
olup 1 419 661 lira noksariiyle 4 152 327 lira tahsil edilmiştir. 

Üçüncü bölüm : (Devlet ormanlarımdan eldeki sözleşmelerle yaprlacak tahsilat) Bütçeye konu
lan 30 740 lira eski yıllara ait olup ilgililerin mahkemeye müracaatla idare aleyhine dâva açma
ları hase'biyle tahsilat yapılamamış ve maJh'kemeee bağlanacak karara göre tahakkulkta görülen 
30 740 liranın tahsil veya tahakkuktan düşülmesine tevessül edilımiş bulunulmaktadır. 

Dördüncü bölüm : (Çeşitli gelir) Bütçeye konulan 123 482 liraya mukabil 606 353 lira 49 ku
ruş fazlasiyle 729 835 lira 49 kuruş tahsil edilmiştir. 

Beşinci bölüm : (Eski yıllar satışından yapılacak tahsilat) bütçeye konulan 133 482 liraya 
karşı 132 133 lira 44 kuruş noksaniyle 1 551 lira 56 kuruş tahsilat yapılmıştır. Bu bölüm için tah
min edilen miktara nazaran noksan tahsilat yapılmış olması eski yıllar satışlarına ait muamele
lerin tasfiyeye tâbi bulunması ve bakaya için borçluların mahkemeye müracaatla idare aleyhine 
karar almaları ve bir kısım mebaliğin de fuzuli olarak tahakkuka alınmasından ileri gelmiştir. 
Bunların her birisi için ayrı ayrı takip dosyası açılarak bir an evvel tahsil veya tahakkuktan dü
şülmesine tevessül edilmiş bulunulmaktadır. 
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Altıncı bölüm : (Orta Orman okulları) 10 000 liraya karşı 5 725 lira noksaniyle 4 275 lira 

tahsilat yapılmıştır. 
Yedinci bölüm : (İşletmeler adına Ticaret okulunda okuyan 28 öğrencinin Orta Orman Oku

lundaki iaşe, ibate, ve diğer gider karşılığı olup işletmelerden alıaacak para) Bütçeye komılun 
35 000 liraya karşı tahsilat yapüamıyarak bakaya devretmiş ve bu paranın işletmeden tahsili ci
hetine tevessül edilmiş bulunulmaktadır. 

Gelir tahakkuk ve tahsilatının mukayesesi 

idarenin esas itibariyle geliri tahakkuku tahsiline tâbi ise de eski yıllar sözleşmeli satışların
dan mütevellit olarak tahakkuka alınıp 1948 yılı içinde tahsil edilememesinden 1949 yılma dev
reden 55 735 lira 3 kuruştan bir kısmı 1949 yılında tahsil edilmiş ise de geriye kalan miktardan 
mühim bir kısmının fuzuli tahakkuk mahiyetinde olduğu neticesine varılarak bunların peyderpey 
tahakkuk kaydından düşülmesine ve bu suretle hesabın tasfiyesine devam oluşmaktadır. 

ödenek 

Lira K. 

14 152 568 00 1948 yılı Bütçesiyle verilen ödenek 
11 981 98 Genel Muhasebe Kanununun 48 nci maddesi gepsğince ilâve ©kınan ödenek 

14 164 549 98 Toplam 

Bütçe gideri 

1948 yılı hesap devresi de dâhil olmak üzere o yıl •fe^tçesine d4$ıii&dsııeğe m«jka&il 11 640 028 
lira .68 kuruş sarf edilmiştir. 

Lira K. 

11399 142 15 Nakden ödenen 
168 271 21 Bütçe emaaetine alınan 
12 615 32 Nisan 1949 sonuna kadar mahsup • ohman 

İ İ 640 028 68 Toplam 

14 164 549 98 1948 yılı ödenek toplamı 
11 640 028 68 1948 yılı harcama toplamı 

2 524 521 30 İmhası lâzımgelen ödenek artığı* î f * * ! M ^ * 7 • * • $ * * » ! • ? * ? • J» '«»?- ı*1mV. 
1948 yılı içinde hizmet yapıldığı halde tahakkuk evrakının tek®mmüi edeHsemssinden dolayı 

bütçeye masraf kaydedilmiyerek yeni seneye 17 025 lira 80' kuruş bofcç devredümiftir. 

Bütçe gelir ve giderinin mukayesesi 

Lira K. 

13 135 662 05 Gelir tahsilatı 
11 640 028 68 Bütçe gideri ve mahsup devresindeki harcama 

1 495 633 '37 Bütçe noktasından veridat fazlası 
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Nakdin kontrolü 

Lira K. 

6 053 246 12 Aralık 1948 sonundaki kasa ve bankalar mevcudu 
2 658 132 19 1949 yılma müdevver âdi emanet, bütçe emaneti ve emeklilik kesenekleri ve Dev

let yardımları bakayası 

3 395 113 93 Kasa ve banka mevcudundaki paralardan varidat fazlası 

Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. 1/254, 3/376 
Karar No. 12 

17 .1 . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Orman Umum Müdürlüğünün 1948 Bütçe yılı 
Hesabı Katisi hakkında Başvekâletin 28.VIII.1951 
gün ve 71 - 200/6/2905 sayılı yazısiyle teklif 
olunan kanun lâyihası Divanı Muhasebatın Mu
tabakat Beyannamesiyle birlikte Divanı Muha
sebat âzası Kemalettin Arıçay ve Başmurakıp 
Talât Akgün ile Orman Umum Müdürlüğü Mu
hasebe Müdürü Taki Oran hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

1. Tahsisat .-
1948 malî yılı Bütçe Kanunu ile verilen tah

sisat miktarı 14 164 549 lira 98 kuruştan ibaret 
bulunmaktadır. Hesabı Kati ile Mutabakat Be
yannamesinde ayni miktarlar yazılıdır. 

2. Sarfiyat : 
Hesabı Katîde ve Mutabakat Beyannamesin

de gösterilen sarfiyat birbirine uygun olarak 
11 640 023 lira 68 kuruş olduğu görülmüştür. 

3. Tahsisat bakiyesi : 
Komisyonumuzca kabul edilen tahsisat ve 

sarfiyata göre tahsisat bakiyesi 2 524 521 lira 
30 kuruştan ibaret olup imha edilmesi gerek
mektedir. 

4. Varidat : 
Tahakkukat : Hesabı Katîde ve Mutabakat 

beyannamesinde birbirine uygun olmak üzere 

13 191 397 lira 8 kuruştur. 
Tahsilat : Mutabakat Beyannamesiyle Hesabı -

Katîde birbirine uygun olmak üzere 13 135 662 
lira 5 kuruştur. 

5. Umum Müdürlükçe 1948 yılında yapılan 
13 135 662 lira 5 kuruş tahsilattan 11 640 028 
lira 68 kuruş sarfiyat düşüldükte 1 495 633 
lira 37 kuruş tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 

Yukarda arz olunan sebeplere ve kabul edi
len tahsilat, sarfiyat ve varidatın Mutabakat 
Beyannamesinde yazılı miktarlara uygun oldu
ğu anlaşılmasına göre değişik olarak tanzim olu
nan kanun lâyihası Büyük Millet Meclisinin 
yüksek tasvibine arz edilmek üzere yüksek Reis
liğe sunulur. 

Sayıştay Ko. Başkanı 
Bursa 

/ / . Ayan 
Kâtip 

Antalya 
Nazifi Şerif Nabel 

İmzada bulunmadı 
Muş 

F. Kılıçlar 
Siird 

Sözcü 
Çorum 

8. Gürses 

Malatya 
M. Kulu 

Niğde 
S. Dellâloğlu 

Cemil Yardım 
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SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞtŞTİRtŞt 

Orman Genel Müdürlüğünün 1948 yiU Kesinhe-
sap kanun tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1948 
yılı umumi gideri bağh (A) işaretli cetvelde ya
zılı olduğu üzere (11 640 028) lira 68 kuruştur. 

MADDE 2. — Bu İdarenin adı geçen yıl 
umumi geliri (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
gibi (13 135 662) lira 5 kuruştur. 

MADDE 3. — Bütçe gelirleriyle giderler ara
sındaki fark olan (1 495 633) lira 37 kuruş ge
lir fazlası olarak 1949 yılına devredilmiştir. 

MADDE 4. — ödenekten 1948 yılında sarf e-
dilmiyen ve bağh (A) işaretli cetvelin ayrı bir 
sütununda gösterilen (2 524 521) lira 30 kuruş
luk ödenek artığı yokedilmiştir. 

MADDE 5. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

E. Köymen 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. tleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
R. S. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasühioğlu 
İçişleri Bakanı 

ve Dışişleri B, V. 
E. özyörük 

Maliye Bakanı 
E. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. E. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

işletmeler Bakanı 
Eakk% Gedik 

Orman Genel Müdürlüğünün 1948 Bütçe yiU 
Eesab% Kati kanun lâyihası 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1948 Bütçe yılı sarfiyatı ilişik (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (11 640 028) lira (68) 
kuruştur. 

MADDE 2. — Mezkûr Genel Müdürlüğün 
1948 Bütçe yılı tahsilatı ilişik (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (13 135 662) lira (5) 
kuruştur. 

MADDE 3. — Tahsilatla sarfiyat arasında
ki farkı teşkil eden (1 495 633) lira (37) ku
ruş tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 

MADDE 4. — Tahsisattan 1948 Bütçe yılı 
içinde sarfolunmıyan ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (2 524 521) lira 
(30) kuruşluk tahsisat artığı imha edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye ve Tarım Vekilleri icra eder. 
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CETVELİ 

B. 

1 
2 
3 

4 
5 

8 
9 

10 
.11 

12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 
33 
34 

Tahsisatın nev'ı 

Aylıklar 
Ücretler 
4805 sayılı Kanun gereğince ödenecek 
emekli keseneği 
Geçici tazminat 
1683 sayılı Kanunun 58 aci-maddesi gere
ğince verilecek emekli ikramiyesi 
4178 ev 4598 sayılı kanunlar gereğince ve
rilecek zamlar ve yardımlar 
1437 sayılı Künun gereğince verilecek 
avans 
Merkez büro giderleri 
İller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider
leri 
Kira karşılığı • 
Taşıt giderleri 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince verilecek te
davi gider ve yollukları 
Teknik hizmetler gicferleri 
Harita ve kadastro işleri 
Okullar ve kurslar genel giderleri 
Yapı ve' onarma işleri 
Genel Muhasebe Kanununun 48 nei .Had
desini ilgilendiren giderler 
Mahkeme giderleri 
Devlet orman işletmeleri döner sennayesi 
Hazineye verilecek para 
Pasif korunma 
Yazı, yayın ve propaganda işleri 
Yabancı uzmanlar ve tercümanları 
4489 sayılı Kanun gereğince yabancı 
memleketlere gönderileceklerin yolluk ve 
ödenekleri 
Veznedarlık işleri giderleri 
Kurumlara katılma payı 
Düşünülmiyen giderler 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
Hükme bağlı borçlar 

Tahsisat 
Lira K. 

7 170 137 
581 135 

365 598 
47 000 

15 000 

527 226 

7 100 
28 400 
13 000 
25 000 

257 509 
52 000 

180 500 
174''457 

8 500 

15 000 
2 396 396 

5 000 
280 001 
900 000 

66 880 
42 500 
100 000 
250 000 

1 
30 000 
79 870 

30 000 
21 500 

1 
1 

34 698 
18 702 
14 000 

98 

Sarfiyat 
Lira K, 

6 370,974 57 
393 361 05 

279 215 84 

44 577 87 

10 560 

486 461 50 

4 400 
26'79î m 
7 481 42 
22 381 17 
75 95-9 95 
43 385 05 
97 314 04 
155 £05 39 
7 224 97 

55 149 
23 252 
100 000 
250 000 

22 218 
12 964 

89 
39 

4 167 
1 702 749 

0 
230 284 16 
698 417 20 

74 
62 

97 
89 

7 056 92 
17 721 66 

34 412 38 
18 117 24 
10 436 77 

Yokedilecek 
tahsisatlar 
Liîîa, K. 

799 162 
187 773 

86 382 
2 122 

43 
95 

16 
13 

4 440 

40 764 50 

2 Î00 
1 6f8 
5 518 
2 668 

64 
58 
83 

181 549 05 
8 614 95 

83 185 96 
18 851 61 
1 275 03 

10 882 11 
693 646 61 

5 000 
49 716,Ş4 

201 582 80 

11 731 24 
19 247 38 

7 781 03 
66 905 11 

22 943 08 
3 778 34 

1 
1 

285 62 
584 76( 

3 i>64 23» 
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Tahsisatın nev'ı 

1715 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gere
ğince kâğıt para amortismanı 
1946 yılı Bütçe Kanununun 7 nci maddesi 
gereğince Ziraat Bankasından ödünç alı
nan paranın faiz ve diğer giderleri 
Karşılıksız borçlar 

Tahsisat 
Lira K. 

140 124 

274 800 
12 513 

Tokedilecek 
Sarfiyat tahsisatlar 
Lira K. Lira K. 

140 124 

274 800 
12 511 67 1 33 

Toplam 14 164 549 98 11 640 028 68 2 524 521 30 

B OETVELÎ 

Gelirin çeşidi 

Devlet Orman işletmelerinden alınacak tarife karşılığı 
Devlet Orman işletmeleri genel giderlerinden Genel Mü
dürlük payı 
Devlet ormanlarından eldeki sözleşmelerle yapılacak tahsilat 
Çeşitli gelirler 
Eski yıllar satışından yapılacak tahsilat * 
Orta Orman okulları 
İşletmeleı^adma Ticaret Okulunda okuyan 28 öğrencinin 
Orta Orman Okulundaki iaşe, ibate ve gider karşılığı olup 
işletmelerden alınacak para 

Muhammenat 
Lira 

8 247 673 

5 571 988 
it 30 740 

123 482 
133 685 
10 000 

Tahsilat 
Lira K. 

8 247 673 

4 152 327 
— 

729 835 49 
1 551 56 
4 275 

35 000 

Toplam 14 152 562 13 135 662 05 
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S. SAYISI : 104 
istanbul Teknik Üniversitesine bağlı Maden Fakültesinin lâbora-
tuvar ve tesislerinin kurulması hakkında kanun lâyihası ve Millî 

Eğitim ve Bütçe komisyonları raporları (1/504) 

Başbakanlık 12.1.1963 
Muamelât Umum Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayt: 71-2399 

Büyük Mület Meclisi Yüksek Reisliğine 

İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı Maden Fakültesinin lâboratuvar ve tesislerinin vurul
ması hakkında Millî Eğitim Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 6 .1.1953 ta
rihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe lâyihasiyle 
birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
. . . A. Menderes 

Esbabı mucibe lâyihası 

İstanbul Teknik Üniversitesinde açılması düşünülen Maden'Fakültesinin lüzum ve faydası, 
bu Üniversitenin kuruluş kadrolarına ek olması teklif edilen kanun tasarısında izah edilmiştir. 

(Bilindiği gibi fakülteler, bilim, öğretim ve araştırma kurumlarıdır. Maden Fakültesinin bu 
görevlerini! Üinversiteler Kanununun tahmil ettiği diğer görevlerini yapabilmesi için binalara; 
fizikoşhni, sondaj va arama aletleri, makineleri, teknolojik, izabe ve sair lüzumlu lâboratuvar 
binalarına; jsabip alması gerektir. Bu binaları yaptırmak, ibünlara lüzumlu aljet ve cihazları alıp 
yerleştirmek, işler bîr hale getirmek için de en az ömilyon Hraya ihtiyaç Olduğu tesbit edilmiş 
tir. Binaların inşası, lâboratuvarların tesis ve teçhizi için fakültenin ihtiy*aöina göre, s^nelfcre 
ayrılmış bir. program yapılacaktır. * s ' . ! 

Tasarının birinci maddesi, Maden Fakültesine lüzumlu binaların inşa ettirilmesi, lâboratuvar 
ve tesislerin vücuda getirilmesi için yıllık ödeme miktarı (1) milyon lirayı geçmemek üzere (6) 
milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki vermektedir. 

İkinci maddesi de birinci madde gereğince girişilecek yüklenmeler karşılığının, her yıl İs
tanbul Teknik Üniversitesi Bütçe Kanununa bağlı A/2 işaretli cetvelde açılacak özel bir tertibe 
konulacak ödenekle sağlanacağı hakkındadır, 



Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Mülî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/504 
Karar No. 5 

MI. Î9S3 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı Maden 
Fakültesinin lâboratuvar ve tesislerinin kurul
ması hakkındaki kanun lâyihası komisyonumu
za havale edilmiş olmakla Teknik Üniversite 
Rektörü ve dekanlariyle Millî Eğitim Vekâleti 
mümessilleri hazır bulundukları halde mesele 
müzakere edildi. 

Yapılan müzakere neticesinde ihtiyaç gös
terilen lâboratuvar ve tesisler kurulmadıkça 
maden mühendisi yetiştirilemiyeceği aşikâr gö
rülmüş, ancak lâyihanın 1 nci maddesinde ge
lecek yıllara sâri olmak kaydiyle her yıl birer 
milyondan (6) yılda (6) milyon lira sarfı husu
sunda Millî Eğitim Vekâletine yetki verilmesi 
istenilmekte ise de mühendis namzetlerinin bil
hassa amelî sahada sağlam bilgi ile yetiştirilme
lerine ve bu mühendislerin bir an evvel haya
ta atılmalarına imkân verebilmek için tesislere 
ait (6) yıllık zaman uzun görüldüğü gibi ilk 
yalarda tesislere yapılacak sarfiyatın işin in
kişafı Üafeımmdan sonraki yıllara nispetle daha 
fazja olacağı da düşünülerek ve bütçe mülâhav 
zaları da göz önünde tutularak işbu tahsisatın 
1 nci ve 2 nci yıllarda birer buçuk milyon, 3 
ncü 4 ncü ve 5 nci yıllarda birer milyösr olmak 
üzere 5 yılda (6) milyon liranın sarfı hususun
da Millî Eğitim Vekâletine yetki verilmesi işin 

yürütülmesi bakımından daha uygun görülmüş
tür. 

Lâyihanın 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü maddeleri 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe1 sunulur. 

Millî Eğitim Komisyonu Reisi Sözcü 
Trabzon Ağrı 

M. B. Tarakçuoğlu K. Küfrtvi 
Kâtip 

Kastamonu Bolu Çankırı 
Z. Termen Z. Danvsnum K. Arar 

Çorum Denizli 
H. A. Vural F. Başaran 

İmzada bulunamadı 
Edirne 

C> Köprülü 

Kütahya 
R. Koçak 

Seyhan 
A. N. Asya 

Kars 
T. Taşkıran 

İmzada bulunamadı 
Ordu 

Y. TL Opfcaç 
İmzada bulunamadı 

Sinob 
N. Sertağİu 

İmzada bulunamadı 
Yozgad 

j r ; ÜÇÖS 
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Butfe Komisyonu raporu 

T. B. M, M. 
Bütçe Komisyonu 

Eim No. î/504 
Karar No. 3* 

30 . I .1953 

Yüksek Reiaöge 

İstanbul Teknik Üniversitesine boğlı Maden 
Fakültesinin lâboratuvar ve tesislerin kurulması 
hakkında Mülî Eğitim Vekâletince hazırlanan 
ve loravekilleri Heyetince Yüksek Meclise ara 
kararlaştırılıp Başvekâletin İZ. I . 1953 tarihli 
ve 71/2399 sayılı tezkeresiyle sunulan kanun lâ
yihası Mülî Eğitim Komisyonu rapariyle birlik
te komisyonumuza havale olunmakla Millî Eği
tim Vekili, Üniversite Rektörü ve Maliye Ve
kâleti Bütçe Ve Malî Kontrol Umum Müdürü 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

İstanbul Teknik Üniversitesinde, komisyonu
muzun kabul ettiği diğer bir kanun lâyihasiyle, 
Maden Fakültesinin teşkili takarrür etmiş ve 
teşkilât kadrolarının d* karşılığı olan tahsisat 
üniversite 1953* yılı Bütçe Kanunu lâyihasına 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin alâka
lı fasıllarına konulmuştur. 

Bu kanun lâyihası ile de teşkil olunan Maden 
Fakültesi için lüzumlu binaların inşa ettirilme
sini, lâboratuvar ve tesislerin vücuda getirilme
sini teminen yıllık ödeme miktarı bir milyon li
rayı geçmemek üzere (6) milyon liraya kadar 
gelecek yıllara sâri taahhüde girişmeye salâhiyet 
verilmesi istenilmektedir. 

Kanun lâyihası üzerinde Hükümet temsilcile
rinden vâki sualler üzerine gerekli izahat alın
dıktan sonra maddelerin görüşülmesine geçilmiş 
ve üniversite 1953 yılı Bütçe Kanunu lâyihasına 
bağlı (A/2) işaretli cetvele Maden Fakültesi bi-
nalariyle, lâböratuvarlarınm tesis ve inşası için 
bir milyon lira tahsisat konulması kabul edilmiş 
olduğuna göre bu işlerin süratle intacını müm
kün kılabilmek maksadiyle 1954 ve 1955 yılla
rında birer buçuk milyon ve mütaakıp iki 

I yılda da birer milyon lirayı, geçmemek üzer© (5) 
milyon liraya kadar gelecek yıllara sâri taah
hütlere girişmek üzere? Mil|î Eğitim Vekiline 
salâhiyet verilmesi komisyonumuzca kabul edil
miş ve lâyihanın birinci maddesi bu esasa göre 
tadilen kabul edilmiştir. 

İkinci madde tadilen 3 ve 4 ncü yürürlük 
maddeleri de şeklen değiştirilmek suretiyle ko
misyonumuzca kabul olunan kanun lâyiham, 
Üniversitenin 1053 yılı BÖtçe Kanunn: iflyffint; 
ile olan alâkası bakımından öncelik ve ivedilik
le görüşülmesi temennisiyle, Umumi Heyetin 
tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Riyasete su
nulur. 

Îİeis Reis'V. Sözcü . 
Bursa Giresun İstanbul 

K. Yilmae M. Şen&r ffr Büaman 
K â t i p . , • » . , • -
Sivas Ankara Antalya 

H. tmre M. Bayramoğlu A. Sancğlu 
Çanakkale Diyarbakır Diyarbakır 

K. Akmanlar Y. Afizoğhı M,, Eiknci 
Erzmean Güûlüşane İstanbul 
N. Pekcan K. Yörukoğln E. Adalem 
İstanbul İstanbul İstanbul . 
S. Oran 

İzmir 
B. Büğin 
Malatya 
M. 8. Eti 

Seyhan 
Metoda muhalifim 

C. Türk 
Sivas 

#. Ş. Sirer 

M> Sarol 
Kırklareli 
Şu Bakay 

Ordu 
R. Altsoy 

8, W, 

F.Saffimer 
Koaya 

R. Birand 
Seyhan 
8. Bari 

Sinob 
8. SomuncuoğUı 

Trabzon 
Salayctoğlu 

(&:%m?m,̂ W*) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

istanbul Tvknik Üniversitesine bağlı Maden Fa-
hvliesimn lâboratuvar ve tesisUrinm, kurulması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Maden Fakültesi binalarının 
inşası, lâbor-atuvarlarının tesis ve inşası için yıl
lık ödeme miktarı (I) milyon lirayı geçemek üze
re (6) milyon liaya kadar gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişmeye Millî Eğitim Vekili yet
kilidir, 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince giri
şilecek taahhüt karşılığı, her yıl İstanbul Tek
nik Üniversitesi Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde açılacak özel bir tertibe konu
lur. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1953 tari- | MADDE d. 
hinde meriyete girer. j ıbul edilmiştir. 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONUNUN DEĞİŞ-
TİRİŞİ 

istanbul Teknik Üniversitesine bağlı Mâden Fa
kültesinin lâboratuvar ve tesislennin kurulması 

hakkında kanun lâyihası 

MLADDE .1. — Maden Fakültesi binalarının 
inşası, lâboratuvarlarmın tesisi ve inşası için 
1 nci ve 2 nci1 yıllarda birer buçuk milyon, 3 
hcü, 4 ncü ve 5 nci yıllarda birer milyon lira
yı geçmemek üzere (6) milyon liraya kadar ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girmeye Millî 
Eğitim Vekili yetkilidir. 

MADDE 2. — Hükümetin teklifi aynen ka7 
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Vekilleri yürütür. 

Başvekil 
A. Menderes 

MADDE 4. 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen ka-

— Hükümetin teklifi aynen ka-

Devlet Vekili 
M. Aİdkani 

Millî Savunma Vekili 
8. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
37. İlen 

Eko. ve Ticaret Vekili 

Oümrük ve Tekel Vekili 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdag 
İçişleri Vekili 

W Sa. ve So. Y. V. V. 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sağlık ve So. Y. Vekili 

Tanm Vekili 
N. ökmen 

Ulaştırma Vekili Çalışma Vekili 
Y. Üresin 8. Ağaoğlu 

İşletmeler Vekili 
ve Gümt. ve T. V. V. 

( S, Sayiii : 104 ) 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ I 

İstanbul Teknik Üniversitesine bağpi Maden Fa
kültesinin lâboratuvar ve tesislerinin kurulması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Maden Fakültesi binalariyle, lâboratuvarları-
nın tesis ve inşası için 1954 ve 1955 yıllarında 
birer buçuk milyon ve mütaakıp iki yılda da 
birer milyon lirayı geçmemek üzere (5) milyon 
liraya kadar gelecek yıllara sâri taahhütlere 
girişmeye Millî Eğitim Vekili salahiyetlidir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince giri
şilecek taahhütlerin karşılıkları, her yıl İstan
bul Teknik Üniversitesi (Bütçe Kanununa bağlı 
cetvelde hususi bir fasla konulur. 

AMİADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1953 tari. | 
hinde meriyete girer. f 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Millî Eğitim vekilleri memurdur. I 

( S. «ayısı : 104 ) 





S. SAYISI : 105 
istanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkındaki 5246 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Millî Eğitim ve Bütçe komis

yonları raporları (1/505) 

T. C. 
Başvekâlet 12 Ocak 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü " ' " ' * > . 
Sayt : 71/2399 s' * 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

istanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkındaki 5246 sayılı Kanuna ek olarak Millî 
Eğitim Vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 6 . 1 . 1953 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe lâyihası ve ekleriyle birlikte sunulduğunu 
saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Esbabı mucibe lâyihası 

ilim ve tekniğin ilerlemelerine uygun olarak memleketimizde ziraat yapılmasına çalışılması sa
yesinde yıldan yıla istihsalimiz artmaktadır. Bu artışın memleket ekonomisine nispet ve büyük 
tesirleri olduğu şüphesizdir. Memleket okonomisinin daha mükemmel hale gelebilmesi için yeraltı 
servetlerimizden olan maden istihsalinin de, cins ve miktar itibariyle, artırılması, buna paralel ola
rak da endüstri hayatımızın gelişmesi icabetmektediı. 

Bilindiği gibi 2804 sayılı Kanunla kurulan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne bilhassa memle
ketimizde işletmeye elverişli maden ve taş ocağı sahaları bulunup bulunmadığını araştırmak, mem
leketin madenlerinde, maden endüstrisinde çalışacak Türk mühendislerini yetiştirmek, 2805 sayılı 
Kanunla kurulan Etibank Genel Müdürlüğüne de işletmeye elverişli görülen maden ve taş ocaklarını 
işletmek gibi önemli ve daha başka vazifeler verilmiştiı. 

Bu kurumlarımızın, maden istihsali ve izabesi işleriyle meşgul diğer resmî ve gayriresmî kurum
larımızın Yüksek Maden mühendislerine olan ihtiyaçları arttığmdan işletmeler Bakanlığı, istanbul 
Teknik Üniversitesinin 1952 yılı Bütçe tasarısı Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyonunda müza
kere edilirken de birçok milletvekilleri bu üniversitede Maden Fakültesi açılmasını istemişler, mem
leket ekonomisi ve endüstrisine yapacağı müspet ve faydalı tesirlerinden tafsilâtiyle bahsetmişlerdir. 

Şimdiye kadar bulunan yeraltı servetlerimizin azlığının sebepleri arasında memleketimizdeki 
yüksek maden mühendisleri sayısının azlığı gösterilebilîl 

Yeryüzüne çıkarılan maden cevherlerini kıymetlendirmek için de yüksek izabe mühendisleri
ne lüzum vardır, ileri memleketlerde olduğu gibi memleketimizde de ziraat jeolojisi, endüstri jeolo
jisi, bayındırlık jeolojisi, kısaca teknik jeoloji formasyonunu almış mühendis jeologlar yetiştirmek 
de lâzımdır. Bu formasyon ancak Teknik Üniversitelerinde verilebilir. Kırk yıl evvel Avrupa ve 
Amerika'da yetiştirilmeye başlanılan mühendis jeologlar buluşlariyle memleketlerine faydalı ve 
kıymetli hizmetler etmişlerdir. 

Kısaca denilebilir ki, memleketimizde madenciliğimizin ağır şartlarına intibakta güçlük çek-
miyecek, verimli istihsal yapacak bilgili, tecrübeli, muktedir yüksek maden ve izabe mühendisle
ri, teknik jeoloji sahasında yine bilgili, tecrübeli ve muktedir jeologlar yetiştirecek bir fakül
te açılması zamanı gelmiş ve ihtiyacı duyulmuştur. 

istanbul Teknik Üniversitesi Senatosu,, bu Üniversitede Maden Fakültesi açılması üzerinde 
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inceden inceye gerekli tetkikler yaptırdıktan ve yaptıktan sonra kendi kuruluşuna dâhil yüksek 
maden mühendisi, yüksek izabe mühendisi ve yüksek mühendis jeologlar yetiştirmek, 1952 - 1953 
ders yılında öğretime başlamak üzere bir Maden Fakültesi açılması hususunda •; 49&6 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca Millî Eğitim Bakanına teklifte bulunmaya, bu Fa
külte için lüzumlu kadrolar hakkında hazırlanan kanun tasarısını da sunmaya karar vermiş, bu 
hususta gerekli kanuni muameleleri yapmıştır. 

İstanbul Teknik Üniversitesinin 7 Temmuz 1948 tarihli ve 5246 sayılı Kuruluş Kanununa ek 
olan bu kanun tasarısının 1 sayılı cetveli tanzim edilirken piramidal sisteme riayet edilmiş, Fakül
tenin asgari ihtiyacı ve diğer fakültelerin kadroları göz önünde bulundurulmuş, 12 profesör, 18 
doçent, 32 asistan, 12 okutman, 1 Fakülte Sekreteri, 1 büro şefi, 2 memur istenilmiş, 6 profesör, 
9 doçent, 13 asistan kadrosu 1953 Bütçe yılı için L cetveline alınması'hususu teklif edilmiştir. 

Ek görev kadrosu cetveline diğer fakültelerde olduğu gibi 210 lira ücretli bir dekan kadrosu 
konulmuştur. 

B. M. 

201 16 
202 26 
204 16 
206 16 
209 

11 
12 
14 

217 16 
219 16 
224 16 
301 16 

26 
36 
46 

303 16 
>304 16 

26 
307 26 

46 
56 
76 

420 16 
451 16 

26 
452 16 
453 26 
601 16 
711 16 

Maden Fakültesi 1953 Malî yılı Bütçe, teklifi 

Cinsi 

Aylıklar 
Ücretler 
Yabancı profesör ve uzmanlar, bunlara yardımcı personel 
Çocuk zammı 
Emekli keseneği 
% 5, % 25 giriş ve artış farkları 
% 1 ek karşılığı 
Sendik yönetim giderleri 
Dekanlık makam ücreti 
Tazminatlar 
55. Maddeye göre verilecek ücret 
Büro giderleri -Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi 
Basılı kâğıt ve evrak 
Posta, telgraf 
Telefon giderleri 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı memleket yolluğu 
Yabancı profesör, uzman yolluk ve sair giderleri 
Yurt içi inceleme, araştırma yofkık giderteri 
Lâboratuvar işletmesi 
Kitap satınalma 
Çeşitli yayın 
4489 sayılı Kanuna göre staj için Y. memleketlere gönderilecekler yollukları 
Kongre ve" konferanslara iştirak 
öğrencilere Y. Yardım 
Makine, alet ve gereçlerin onarımı 

Teklif 
edilen 
miktar 

212 100 
50 400 
50 000 
1 500 

14 437 
2 625 
873 

2 850 
48 «00 
5 000 
1 000 
10 000 
15 000 
1500 
400 
"200 
500 

1 000 
T 500 
"3 000 
2 000 
15 000 
20 000 
20 000 
4 500. 
3 000 
1 000 

1 

493 986 

( S. Sayısı : 105 ) 
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6. Memuriyetin nev'i 

5 Atelye şefi 
2 Usta 

» 
3 Laborant 
4 Yabancı dil bilir daktilo 

Daktilo 
6 tşçi 

Hademe 
5 Memur 
6 "Hademe 
5 Memur 
6 Dağıtıcı 
1 ITeknisiyen 

Ressam 

Aded Ücret 

1 350 
1 300 
1 200 
3 175 
1 300 
1 -250 
5 100 
4 100 
1 200 
2 100 
1 250 
1 125 
1 250 
1 350 

Milli B#tisı Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Milli TSğîtîm Komisyonu 

Esas No, 1/505 
' Karar No. 6 

ktanbul Teknik 'Üniversitesi Kuruluş Kadro-
laravinJ&kınldaki 524&ıgayilı Kanuna ek kanun, lâ-
yihasiiJfomisyonumuza' ^havale buyurulmuş oldu
ğundan.» adı geçen lâyiha, Teknik Ünkersiibe Rek
törü ve dekanları ile Millî Eğitim Vfekâleti mü
messilleri hazır olduğu halde tdfkik edildi. 

Gerekçesinde uzun uzadıya anlatıldığı üzere 
yeraltı Millî .servetlerimizin işletikbilmesi için 
yüksek maden mühendislerine ihtiyaç bulundu
ğu ve bu mühendislerin yetişmesi için de İstan
bul Teknik Üniversitesi muhitinde bir Maden 
Fakültesinin kurulması uzun münakaşalardan 
sonra ittifakla kabul edildi. 

Lâyihanın 1 nci, 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü mad
deleriyle merbutu 1, 2, 3 numaralı cetveller ve 
Maden Fakültesinin 1*9̂ 3 malî yılı Bütçe teklifi 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komistyonuna tev-

( 8. Say»» :*0S ) 

13 . I . Î953 

Yüksek Reisliğe 

di edilim-ek üzere Yüksek Reisime sunulur. 
Millî Eğitimi Komisyonu Risi 

Trebara 
M, E. Tarakç&oğlu 

KMp 
Kasfcanıonıı 

:.Z. Tarmm 

Çankırı 
K. Arar 

Edirne 
C. Köprülü 

Bolu 
Zi Danışman 

Sözcü 
Ağrı ' 

K. Küfr&vi 

Çanakkale 
N. lyrîboz 

İmzada bulunamadı. 
Çorum 

H. A. Vural 
İmzada bulunamadı. 

Kars 
Tezer Taşkıran 

İmzada bulunamadı. 

Denizli 
F. Başaran 

Kütahya 
R. Koçak 

Ordu 
Y. Z. Ortaç 

tmzada bulunamadı. 
Simdb 

N. Serttoğlu 
İmzada bulunamadı. 

Seyhan 
A. N. Asya 

Yozgad 
H. Vçött 
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Bütçe Komi 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/505 

Karar No. 35 
Yüksek 

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadro
ları hakkındaki 5246 sayılı Kanuna ek olarak 
Millî Eğitim Vekâletince hazırlanan ve icra Ve
killeri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılıp Başvekâletin 12 . I . 1953 tarihli ve 
71-2399 sayılı tezkeresiyle sunulan kanun lâyi
hası Millî Eğitim Komisyonu raporiyle birlik
te komisyonumuza havale olunmakla Millî Eği
tim Vekili, Üniversite Rektörü ve Maliye Ve
kâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürü 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

İhdası sebepleri mucip sebepler lâyihasında 
tafsilen izah olunduğu üzere İstanbul Teknik 
Üniversitesinde Maden Fakültesi kurulması hak
kındaki lüzum ve ihtiyaç karşısında lâyihanın 
sevkedilmiş olduğu anlaşılmış ve bu lüzum ve 
zarureti yerinde gören komisyonumuz maddele
rin müzakeresine geçmiştir. 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri şeklen 
değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Bu kanun lâyihası ile Maden Fakültesi için 
ihdas olunan kadrolardan 1953 malî yılında 
kullanılamıyacak olan kadrolar. Fakültenin ar-
zedeceği inkişaf karşısında önümüzdeki sene
lerde hâsıl olacak lüzum ve ihtiyaca göre ser
best bırakılmak üzere, 1953 yılı Bütçe Kanunu 
lâyihasına ilişik (L) cetveline alınmış olduğun
dan geçici madde komisyonumuzca tayyedil-
miştir. 

(S . 

LU rapora 

20 . / . 1953 

Riyasete 

3 ve 4 ncü maddeleri şeklen değiştirilmek su
retiyle komisyonumuzca kabul olunan kanun lâ
yihası, Üniversitenin 1953 yılı Bütaçe Kanunu 
lâyihası, ile olan ilgisi bakımından öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Umumi He
yetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Riyasete 
sunulur. 

Reis 
Bursa 

K. Yılmaz 
Kâtip 
Sivas 

H. tmre 
Çanakkale 

K. Akmantar 
Erzincan 

İV. Pekcan 
Istnbul 
8. Oran 

İzmir 
B. Bilgin 
Malatya 

M. 8. Eti 

Reisvekili 
Giresun 
M. Şener 

Ankara 
M. Bayramoğlu 

Diyarbakır 
Y. Azizoğlu 
Gümüşane 

K. Yörükoğlu 
Isanbul 
M. Sarol 
Kırklareli 

Ş. Bakay 
Ordu 

R. Aksoy 

Sözcü 
İstanbul 

H. Hüsman 

Antalya 
A. Sartoğlu 
Diyarbakır 
M. Ekinci 
Istanunl 

E. Adakan 
istanbul 

E. Sayımer 
Konya 

R. Birand 
Seyhan 
8. Ban 

Seyhan Sinob 
Metoda muhalifim 8. Somuncuoğhı 

G, Türk 
Sivas Trabzon 

R. Ş. Sirer - S. F. Kalayctoğlu 

: 105) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadroları 
hakkındaki 5246 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — istanbul Teknik Üniversite-
sinde 13 Haziran 1946 tarihli ve 4936 sayılı Ka
nunun ikinci maddesi uyarınca açılacak olan 
Maden Fakültesinin Kuruluş kadrolarına ait 
bağlı (1) sayılı cetvel, 7 Temmuz 1948 tarihli ve 
5246 sayılı istanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş 
kadroları Kanunundaki (1) sayılı cetvele eklen
miştir. 

MADDE 2. — ilişik (2) sayılı cetvelde gös
terilen Maden Fakültesi ek görev tazminatı kad
rosu, 5246 sayılı istanbul Teknik Üniversitesi 
Kuruluş kadroları Kanununa bağlı (2) sayılı cet
vele eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Birinci maddeye bağlı 
(1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolardan ilişik 
(3) sayılı cetvelde yazılı olanlar 1953 malî yılın
da kullanılmaz. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1953 
hinde meriyete girer. 

tari-

MADDE 4. — Bu 
eti yürütür. 

Başvekil 
A. Menderes 
Adalet Vekili 

O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili ve 

Sa. ve So. Y. V. V. 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Tarım Vekili 

N. ökmen 

Çalışma Vekili 
8. Ağaoğlu 

kanunu icra Vekilleri Hey-

Devlet Vekili 
M. Alakant 

Milli Savunma Vekili 
8. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Mülî Eğitim Vekili 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Vekili 

G. ve Tekel Vekili: 
Ulaştırma Vekili " 

T. Üresin 
İşletmeler Vekili ve 

Güm. ve T. V. V. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞlŞTtRtŞt 

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadroları 
hakkındaki 5246 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — istanbul Teknik Üniversite
sinde 13 Haziran 1946 tarihli ve 4936 sayılı Ka
nunun ikinci maddesine dayanılarak açılacak 
olan Maden Fakültesine ait bağlı (1) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar, istanbul Teknik Üni
versitesi Teşkilât Kadroları hakkındaki 7 Tem
muz 1948 tarihli ve 5246 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvele eklenmiştir. 

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde gös
terilen ek görev tazminatı kadrosu istanbul 
Teknik Üniversitesi Teşkilât Kadroları hakkın
daki 7 Temmuz 1948 tarihli ve 5246 sayılı Ka
nuna bağlı (2) sayılı cetvele eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1953 tari
hinde meriyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti1 memurdur. 

(& Sayui; 105) 
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Hükümetin-teklifine ıbağlı cetvelUr* 

[1] NUMARALI CETVEL 

y 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Görevin *ıdı 

Maden Fakültesi 

A). Öğretim 
Profesörr: 

» 
» 
» 

Daçent 
» 
» 
» 

Üyeleri 

Sayısı 

3 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
2 

Aylık 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 

D. 

7 
8 
9 
8 
9 

6 
9 

10 
12 

Görevin adı 

Bf öğretim Yardımcı 
Asistan 

» 
» 

Okutman 
» 

C) Memullar 
Fakülte Sekreteri 
Büro şefi 
Birinci mümeyyiz 
Memur 

Sayısı 

larr 
5 
7 

2a 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Aylık 

60 
50 
40 
50 
40 

70 
4Q 
35 
25 

[2] NUMARAU CETVEL 

Dekan 

Maden Fakültesi 

(Ek görev tazminat) 

Görevin adı Sayısı Ücret 

210 

[3] SAYILI CETVEL? 

3. 

2 
â 
4 
e 

Görevin adı 

Maden Fakültesi 

A) öğretim üyeleri 
Profesör 

> 
» 

Doçent 

Sayısı 

1 
2 
3 
1 

Maaş 

125 
100 

90 
80 

D, 

6 
7 
8 

7 
8 
9 

Görevm adı Saym 

» 2 
* 4 
» 2 

ÛB) öğretim yarditn*ıları< 
Asistan 1 

ı» -2 
> 10 

Maaş 

70 
60 
50 

60 
50 
40 

t>m^ 

(S. Sayısı: 105) 



s. SAYISI: |39aikinci ek 
Emir ve seyis erleri hakkındaki kanun layihası ile Çorum mebus
ları Ahmet Başıbüyük ve Hüseyin Ortakcıoğlu'nun, Emirber ve Se
yis Erleri hakkındaki 203 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü madde
lerinin değiştirilmesine dair 1600 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyonun 9 ncu madde 

metniyle Adalet Komisyonu raporu (1 159,2 293) [*] 

Adalet Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Adalet Komisyonu 26 . I . 1953 

Esas No. i/159 ve 2/293 
Katar No. 26 

Yüksek Reisliğe 

Emir ve Seyis Erleri hakkındaki Kanun lâyiha
sının 9 ncu maddesi 'ile lâyihaya bilâhara Geçici 
Komisyon tarafından ilâvesi derpiş edilen 10 ncu 
maddesi; Askerî Ceza Kanununun 114 ncü Mad
desinin Tadili hakkındaki kanun lâyihası ile bir
likte komisyonumuza havale olunmakla Hükümet 
temsilcisi huzuru ile incelendi. 

ilk olarak Emir ve Seyis Erleri hakkındaki Ka
nuna muhalefet halinde tatbik olunacak ceza mü
eyyidelerinin bu kanunda mı, yoksa Askerî Ceza 
Kanununda mı tesbit edilmesinin daha uygun 
olacağı müzakere mevzuu yapıldı ve neticede: 

1. Askerî şahısların sıfat ve vazifelerini alâ
kalandıran suçlarına ait müeyyidelerin umumi 
olarak Askerî Ceza Kanununda gösterilmiş oldu
ğu; emir veya seyis erlerinin tahsis ve istihda
mından doğan suçların askerî vasfı haiz bulun
duğu, halbuki Emir ve Seyis Erleri hakkındaki 
Kanunun tamamen hususi bir kanun mahiyetin
de olduğu nazarı itibara alınarak ceza müeyyide
lerine Askerî Ceza Kanununda bulunmasının 
muvafık olacağı mütalâa edildi. 

2. Diğer taraf tan Askerî Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun birinci maddesi sarahati mu
vacehesinde askerî şahısların askerî mahkemeler
de muhakeme edilebilmeleri için suçun Askerî 

Ceza Kanununda gösterilmiş olması veya Türk 
Ceza Kanununda gösterilse bile muayyen şartla
rın tahakkuku icabetmektedir. Hususi kanunlar
da müeyyideleri gösterilen suçlardan dolayı as
kerî şahıslar bu hüküm dolayısiyle umumi mah
kemelerde muhakeme olunmaktadırlar. 

Bu itibarla ceza müeyyideleri Emir ve Seyis 
Erleri hakkındaki Kanunda bırakılırsa, hususi 
bir sarahat konmadıkça, bu kanuna muhalefet 
halinde askerî şahıslann kendi mahkemelerinde 
ayrılarak umumi mahkemelere tâbi tutulmaları 
gibi gayritabiı bir vaziyetin tahaddüs edeceği 
derpiş olundu. 

Buna karşılık komisyon âzasından bâzı zevat 
Emir ve Seyis Erleri hakkındaki Kanunun ismi
nin (Askerî Ceza Kanununa ek Kanun) olarak 
değiştirilmesi ile maksadın temin edileceğini be
yan etmişlerse de, umumiyetle Ceza kanunları
nın münhasıran suç unsurları ile müeyyidelerini 
göstermesinin aslolduğu, Emir ve Seyis Erleri 
hakkındaki Kanun gibi türlü idari tedbir ve 
hükümleri ihtiva eden bir kanunun umumi vas
fı haiz bir ceza kanununa <ek bir kanun olarak 
sevkının kanun tekniğine uygun düşmiyeceği 
nazara alınarak bu teklif kabul olunmadı. Bu 
bakımdan da ceza müeyyidelerinin Askerî Ce

li*] 139 a ek basmayazt 12 . XH . 1052 tarihli 16 net Birleşim Tutanak Dergisine bağlıdır. 
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za Kanununa nakli zarureti kabul olundu. 

3 ncü olarak Emir ve Seyis Erleri hakkındaki 
kanun lâyihasının 9 ncu maddesinin 3 numaralı 
bendinde kısa hapis cezası kabul edildiği, kısa 
hapis cezasının Askerî Ceza Kanunu ile sevk 
edilmiş bir müeyyide olduğu tamamen hususi 
bir mahiyet arzeden Emir ve Seyis Erleri hak
kındaki Kanunda böyle bir müeyyide konulma
sının muvafık olamıyacağı düşünüldü. 

Yukarda arzedilen işbu sebepler dolayı-
siyl'e Emir ve Seyis Erleri hakkındaki Kanunun 
9 ncu maddesindeki ceza müeyyidesinin Askerî 
Ceza Kanununun komisyonumuza m-evdu 114 
ncü maddesine ilâvesi karar altına alındı ve 
komisyonumuzun tâdil teklifindeki birinci fık
ra sevk edildi. 

Emir ve Sfcyis Erleri hakkındaki Kanunun 
9 ncu maddesinin komisyonumuzca kabul edi
len 2 nci fıkrası geçici komisyon teklifinin 
10 ncu maddesine tekabül etmektedir. 

Geçici komisyon teklifinin 10 ncu maddesi
nin Askerî Ceza Kanununun 114 ncü maddesine 
ahnmıyarak 9 ncu maddenin ikinci fıkrası ola
rak Emir ve Seyis Erleri hakkındaki Kanunda 
ipkasının sebepleri şunlardır : 

I - Emir ve seyis "erlerinin geri alınması hu
susunu fer'î ceza olarak kabul «etmeye imkân 
yoktur. Çünkü askerî fer'î cezalar kanunen tâ
yin edilmiştir. 

I I - Tedbir mahiyetinde olan bu hükmün 
Einir ve Seyis Erleri Kanununa muhalefetin 
mahkeme ilâmı ile sübutu halinde tatbiki icabet-
tiği gibi münhasıran bir tedbir olarak ve taki 

bat başlamadan hattâ takibata bakılmaksızın 
emir ve seyis erini tahsis eden makam tarafın
dan da tatbiki imkânını sağlamak üzere hük
mün 9 ncu maddede ipkası zaruri bulunmuştur. 
Çünkü, idari olarak tatbiki mümkün bir hük
mün Askerî Ceza Kanununda sevkı doğru ola
maz. 

İşte bu sebepler dolayısiyle 9 ncu madde
nin ikinci fıkrası sevkedilmiş ve Geçici Komis
yonun 10 ncu maddesi de bu suretle kaldırıl
mıştır. 

İşbu raporumuz Umumi Heyetin yüce tasvi
bine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bu Rapor 
Başkan 
îamir 

H. özyörük 
Manisa 
Ş. Ergin 
Aydın 

C. Ülkü 
Erzurum 
E. Karan 
istanbul 

A. Moshos 
Konya 

H. Aydmer 
Mardin 

M. K. Boran 

Sözcüsü 
Çanakkale 

N. Kirişcioğlu 
Amasya 
t, Olgaç 
Çoruh 

M. Güney 
Gümüşaıne 

H. Tokdemir 
Kare 

L. Aküzüm 
Konya 

M. Obuz 
Siird 

Ş. Türkdoğan 

Kâtip 
Balıkesir 
... < 

Aydm 
N. Oeveci 
Edirne 

M. Enginün 
İçel 

Ş.Töl 
Kayseri 

Y. Z. Turgut 
Malatya 

M. Kartal 
Sivas 

Ş. Ecevit 
Sivas Tökad 

N. Ertürk H. ökeren 
Tokad Yozgad 

M. önal N:Ü. AUtk 

( S. Sayısı : 139 a ikinci ek ) 



Geçici Komisyonun 9 ncu maddesi 

MADDE 9. — Bu kanuna göre emir veya 
seyis eri almaya hakkı olmıyanlara emir veya 
seyis eri verenlerle bu emir veya seyis erlerini 
alanlar asker olsun veya olmasın üç aydan bir 
seneye kadar hapsolunur. 

Emir veya seyis eri almak hakkını haiz olan
lardan kendî emir veya seyis erini bu kanun ve
ya nizamnamesine aykırı olarak evin iç hizmet
lerinde veya askerlik şeref ve haysiyetine uymı-
yan bir şekilde çalıştırır veya bu şekilde çalış
masına göz yumar veyhut bunların vazifesi dı
şında kendi sanat, meslek veya şahsi işlerinde 
çalışmasına müasade veya müsamaha ederse iki 
aydan altı aya kadar hapsolur. 

Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı haller dı
şında bu kanuna veya nizamnamesine aykırı ha
reket eden askerî şahıslar kısa hapis cezasiyle 
cezalandırılır. 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞtŞTÎRÎŞÎ 

MADDE 9. — Bu kanuna muhalefet edenler 
hakkında Askerî Ceza Kanununun 114 ncu mad
desi hükmü tatbik olunur. 

^ler ne suretle olursa olsun bu kanuna ve 
nizamnamesine aykırı hareket halinde emir eri 
veya hususi kanununa göre altı Devlet tarafın
dan iaşe edilenlerin seyis eri bir aydan 6 aya ka
dar geri alınır. 

( S. Sayısı : 139 a ikinei ek) 





s. SAYISI 228 e ek 
Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun, Kan Gütme Sebebiyle 
İşlenen Adam öldürme ve Buna Teşebbüs Cürümleri Failleri Hı
sımları Hakkında Tatbik Olunacak Muameleye dair 3236 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair kanım teklifinin 3 ncü, 4 ncü ve geçici mad

deleri hakkında Geçici Komisyon raporu (2/361) 

Geçici Komisyon rapora 

2». B. M. M. 
Geçici Komisyon 26 . XII . 1952 
Esas No. 2/361 

Yüksek Başkanlığa 

Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun, 
kan gütme sebebiyle işlenen adam öldürme ve 
buna teşebbüs cürümleri failleri hısımları hak
kında tatbik olunacak muameleye dair 3236 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifi Yüksek Kamutayın 12 . XII . 1952 
gün ve 16 ncı Birleşiminde komisyonumuza ha
vale edilmekle: Adalet ve Maliye Bakanlıkları 
mümessilleri huzuriyle yapılan incelemede; Yük
sek Kamutayın dikkate aldığı Cemal Reşit 
Eyüpoğlu'nun teklifindeki 30 günlük mehil ka
bul edilerek 3236 sayılı Kanunun 7 nci madde
sini tadil eden teklifteki 3 ncü maddesinin ikin
ci fıkrası : 

Bu karar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 
30 gün içinde haklarında nakil karan verilenler 
tarafından itiraz olunabilir; şeklinde, 

Tatbikatta her hangi bir iltibası bertaraf et
mek maksadiyle 4 ncü madde ile tesbit edilen ek 
madde tavzih edilerek üç fıkra halinde yeniden, 

Gerekçede temas edilip tabı sırasında mad
dede yer bıılamıyan geçici madde ise: bu kanu
nun neşri tarihinde haklarında nakil hükmü ve
rilmiş olanlardan failin kız evlâtları ve kızkar-

deşleri yerlerine dönebilrler şeklinde kabul edil
diği ve Cemal Reşit Eyüboğlu'nun ikinci öner
gelerinin müzakeresi sırasında; teklif ettikleri 
maddenin ilk üç fıkrasından sarfınazar ettiklei-
ni beyan etmeleri üzerine diğer fıkra üzerinde 
müzakereler açılmış ise de bu fıkralardan ya
zılı olan «2510 ve 4753 sayılı kanunların top
raklandırma hükümlerinden faydalanırlar» ve 
keza «2510 sayılı Kanunun göçmenlere ait hü
kümleri uygulanır» ifadesinin esas kanunun ve 
yapılan tadil teklifinin hudut ve şümulünü çok 
fazla aştığı ve bâzı kimseleri hattâ yeniden suç 
işlemiye teşvik edici mahiyette görüldüğü için 
yapılan müzakere sonunda ekseriyetle reddedil
diği Kamutay'm tasvibine arzohınmak üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon Başkanı Sözcü 

Diyarbakır Kars 
M. R. Bucak L. Aküzüm 

Kâtip 
Kütahya Çoruh Gümüşane 

S. »Sf. Nasuhoğlu Z. JJral Söz hakkım mahfuz 
ff. Tokdemir 

Sivas Rize 
Ş. Ecevit /. Akçal 
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GEÇÎCI KOMİSYONUN DEĞIŞTlRlŞÎ 

MADDE 3. — 3236 sayılı Kaunun 7 nci mad- j 
desi aşağıdaki sekide değiştirilmiştir: j 

Kan gütme saikı ile işlenen adam öldürme i 
veya öldürmeye teşebbüs cürümleri hakkında j 
verilen hüküm kesinlştikten sonra ve işbu kesin- | 
leşme kararının müddeiumumiliğe geldiği ta- i 
rihten itibaren 30 gün içinde bu kanuna göre 
nakilleri lâzımgelenler hakkında Cumhuriyet 
Müddeiumumisinin talebiyle duruşma yapıl- | 
maksızın hükmü veren mahkemece karar verilir. ı 

Bu karar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 
30 gün içinde haklarında nakil kararı verilenler J 
tarafından itiraz olunabilir. 

İtiraz yazı ile veya bu hususta bir zabıt ı 
varakası yapılmak üzere mahkeme kâtibine ya-
pılacak beyanla olur. İtiraz üzerine mahkeme | 
duruşma yaparak karar verir; i 

Bu kararlar Cumhuriye Müddeiumumisiyle | 
haklarında karar verilenler tarafından temyiz S 
olunabilir. Duruşma ile temyize dair olan mu- j 
ameleler Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hü

kümleri dairesinde yapılır. 

MADDE 4. —- 3236 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir: 

EK MADDE — Bu kanun gereğince başka 
yere nakillerine hükmolunan kimselerin ay
rılacakları knza hududu içinde bulunan gayri-
menkülleri, yazılı talepleri üzerine Maliye Ba
kanlığınca değer pahası üzerinden satınalınır. 

Bu kimselerin yazılı taleplerine göre gayri-
menkullerinin ya bedelleri veya gidecekleri yerde 
Devlete ait gayrimenkul mevcut ise, mukabil 
değerde gayrimenkul kendilerine verilir. 

Maliye Bakanlığı, bu kanunun neşri tarihin
den altı ay içinde bu maddenin tatbik suretini 
gösteren bir talimatname hazırlar. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun neşri tari
hinden haklarında nakil hükmü verilmiş olan
lardan failin kız evlâtları ve kız kardeşleri yer
lerine dönebilirler. 

( S. Sayısı •. 228 e ek) 



S. iSA V i s ı ? v $ $ f t ^ ^ 

Tra&eon M*bu«ı Mahmut (İoloğl^jıun, Kan Gütma Sebebiyle î§-
knen Adam Öidörmc ve Buna Teşebbüs Cürümleri Failleri Hı«m-
ları Hakkında Talbîk Olunacak Muameleye dair 3236 sayılı Ka
nunun bâzı mjtdckelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun teklifinin ek maddesi hakkında Geçici 

Komisyon raporu (2/361) 

Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon $6.1 1953 
Esas No. 2/361 

Karar No. 4 
Yüksek Reisliğe 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, Kan 
Gütme sebebiyle işlenen adam öldürme ve buna 
tegebbüs cürümleri failleri hısımları hakkında 
tatbik olunacak muameleye dair 3236 sayılı Ka
nunun bâzî maddelerinin değiştirilmesine ve ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi yüksek Meclisin 5 . 1 . 1953 gün ve 23 
ncü birleşiminde komisyonumuza havale edil
mekle : Devlet Vekili ve Adalet, Maliye vekâ
letleri ve tskân Umum Müdürlüğü mümessille
ri huzuriyle yapılan incelemede yüksek Mecli
sin, dikkate aldığı Cemal Rfeşit Eyüboğlu'nun 
önergesi komisyonumuzca yeniden gözden geçi
rilmekle : 

Mezkûr önergenin, bu kere Hükümet mümes
silleri huzuriyle yapılan münakaşasında; tek
lifin esas kanunun ruh ve gayesinin dışına 
çıktığı ve hattâ suç* işlemek hususunda fakir va
tandaşı teşvik edici bir mahiyette telâkki edil
diği müşahede edildiğinden ekseriyetle reddi
ne ve keza aynı maddenin son fıkrasının tayyı 
hakkındaki Bingöl Mebusu Feridun Fikri Dü-
şünsel'in teklifi de incelenmiş ve nakledilenle
re ait gayrimenkullerin değer pahalarının ne 
suretle tâyin ve tesbit edileceği tatbikatta bir
çok tereddütlere yol açacağı gibi, mezkûr gay-
rimenkuller içinde şüyulu, mülkiyeti ihtilaflı 
ve hattâ intikali icra kılınmamış olanlar dahi 
bulunabileceği bütün bu muamelelerin icrasın
da bir yeknasakhk vücuda getirmek, tatbikat

ta hem tereddütleri izale hem de kolaylaştıra
cağı cihetle bu sayede, nakledilmiş olanlara da 
mallarının bedellerini mümkü olduğu kadar kı
sa bir zamanda ödemeye imkân hâsıl olacağı 
kanaatinde bulunduğumuzu ve bu sebepledir ki, 
ek maddenin ikinci fıkrasiyle derpiş edilen tali
matnamenin lüzumuna kani olduğumuzdan tek
lifin ekseriyetle reddedildiğini havalesi gereğin
ce yüksek Meclise arzolunur. 

Sözcü 
Kars 

L. Aküzüm 
Gümüşane 

H. Tokdemir 
Rize 

Muhalifim 
1. Akçal 

Muhalefet şerhi 
Tamamen antidemokratik olan insan hak 

ve hürriyetiyle kabili telif bulunmıyan kanu
nun yürürlükten kaldırılması hususundaki 
kanaatlerimi muhafaza etmekteyim. Suçsuz 
şahıslara ceza verilmesini sağlıyan bu kanu
nun şiddetli hükümlerini tahfife medar ol
mak üzere : 

1. Tedbir mahiyetinde nakillerine karar 
verilen vatandaşların kendilerinin ve ailele
riyle eşyalarının sevfc ve najrilleri ve gittik-

Geçici Komisyon Reisi 
Diyarbakır 

M. Remzi Bucak 
Çoruh 
Z. Ural 
Sivas 

Ş. Ecevit 



İeri mahallerde müstahsil hale gelinciye ka
dar himaye edilmeleri tedbirin icabı ve Dev
letin vazifesidir. Bu imkânı sağlıyabilmek 
için 2SJL0 ve 4753 sayılı kanunlar hükümlerin
den bunların faydalanmaları lüzumuna kaa-
niim. 

2. Talimatnamenin yapılması vekâletle
re aittir. Bu kanun ile bir mecburiyet tahmi

line lüzum yoktur. 
Bu itibarla esasen nazara alınmasına 

Umumi Heyetin ekseriyetiyle karar verdiği Ce
mal Reşit Eyüboğlu (Trabzon), Feridun 
Fikri Düşünsel (Bingöl) taraflarından yapı
lan tekliflerin kabulü gerekir. 

Rize Mebusu 
/. Akçal 

(Ğ. Sayısı : 228 e ikinci ek) 



S. SAYISI : 254© ®k 
Askerî Ceza Kanununun 114 nçü maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun lâyihası ve Adalet Komisyonu raporu (1/323) [*] 

Adalet Komisyonu raporu 

T B.M.M. 
Adalet Komisyonu 26 . 1 . 1953 
Esas No. 1/323 
Karar No. 25 

Yüksek Reisliğe 

Emir ve Seyis Erleri hakkındaki kanun lâyi
hasının 9 ncu maddesi ile lâyihaya bilâhara Ge
çici Komisyon tararfından ilâvesi derpiş edilen 
10 ncu maddesi, Askerî Ceza Kanunun 114 ncü 
maddesinin tâdili hakkındaki kanun lâyihası ile 
birlikte komisyonumuza havale olunmakla Hü
kümet temsilcisi huzuru ile incelendi. 

îlk olarak Emir ve Seyis Erleri hakkındaki 
Kanuna muhalefet halinde tatbik olunacak ceza 
müeyyidelerinin bu kanunda mı, yoksa Askerî 
Ceza Kanununun 114 ncü maddesinde mi? tesbit 
edilmesinin daha muvafık olacağı hususu müza
kere edildi ve neticede : 

1. Askerî şahısların sıfat ve vazifelerini 
alâkalandırılan suçlarına ait müeyyidelerin umu
mi olarak. Askerî Ceza Kanununda gösterilmiş 
olduğu; emir ve seyis erlerinin tahsis ve istih
damlarından doğan suçların askerî vasfı haiz 
bulunduğu, halbuki Emir ve Seyis Erleri hak
kındaki Kanunun tamamen hususi bir kanun 
mahiyetinde olduğu nazara alınarak ceza müey
yidelerinin Askerî Ceza Kanununda bulunması
nın muvafık olacağı mütalâa edildi. 

2. Diğer taraftan Askerî Ceza Muhakemele
ri Usulü Kanununun birinci maddesi sarahati 
muvacehesinde askerî şahısların askerî muhake-
lerde muhakeme edilebilmeleri için suçun Askerî 
Ceza Kanununda gösterilmiş olması veya Türk 
Ceza Kanununda gösterilse bile muayyen şart
ların tahakkuku icap etmektedir. 

Hususi kanunlarda müeyyideleri gösterilen 

suçlardan dolayı askerî şahıslar bu hüküm do-
layısiyle umumi mahkemelerde muhakeme olun
maktadırlar. 

Bu itibarla ceza müeyyideleri Emir ve Seyis 
Erleri hakkındaki Kanunda bırakılırsa, hususi 
bir sarahat konmadıkça bu kanuna muhalefet 
halinde askerî şahısların kendi mahkemelerinden 
ayrılarak umumi mahkemelere tâbi tutulmaları 
gibi gayritabiî bir vaziyetin tahaddüs edeceği 
derpiş olundu. 

Buna karşılık komisyon âzasından bâzı zevat 
emir ve seyis erleri hakkındaki Kanunun ismini 
(Askerî Ceza Kanununa ek kanun) olarak de
ğiştirilmesi ile maksadın temin edileceğini be
yan etmişlerse de, umumiyetle ceza kanunları
nın münhasıran suç unsurları ile müeyyideleri
ni göstermesinin asılolduğu, Emir ve Seyis Er
leri hakkındaki Kanun gibi türlü idari tedbir 
ve hükümleri ihtiva eden bir kanunun umumi 
vasfı haiz bir ceza kanununa ek bir kanun ola
rak sevkının kanun tekniğine uygun düşmiye-
ceği nazara alınarak bu teklif kabul olunmadı. 
Bu bakımdan da ceza müeyyidelerinin Askerî 
Ceza Kanununun 114 ncü maddesine nakli za
rureti kabul olundu. 

3. Emir ve Seyis Erleri hakkındaki Kanun 
lâyihasının 9 ncu maddesinin 3 numaralı ben
dinde kısa hapis cezası kabul edildiği; kısa ha
pis cezasının Askerî Ceza Kanunu ile sevk edil
miş bir müeyyide olduğu; tamamen hususi bir 
mahiyet arzeden Emir ve Seyis Erleri hakkında-
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ki Kanunda böyle bir müeyyide konmasının mu
vafık olamıyaeağı düşünüldü. 

Yukarda arzedilen işbu sebepler dolayısiyle 
Emir ve Seyis Erleri hakkındaki Kanunun 9 
neu maddesindeki ceza müeyyidesinin bâzı de
ğişiklikler yapılmak suretiyle Askerî Ceza Kanu
nunun komisyonumuza mevdu 114 ncü maddesi
ne ilâvesi karar altıca alındı. 

Emir ve Seyis Erleri hakkındaki Kanunun 
9 ncu maddesinin bir numaralı bendindeki hü
küm 114 ncü maddeye birinci fıkra olarak aşa
ğıdaki değişiklikler ile alındı : 

Geçici Komisyon teklifinde (Bu kanuna gö
re emir ve seyis erleri almaya hakkı olmıyanla-
ra) denilmekle beraber (veya her hangi bir kim
seye) kaydı da konmuştur ki, ilk cümlenin esa
sen her hangi bir kimseye emir ve seyis eri 
verme halini de içine aldığı düşünülerek fazla 
olan bu kayıt metinden çıkarılmıştır. 

Komisyonda hazır bulunan teklif sahiplerin
den Çorum Mebusu Ahmet Başıbüyük, emir 
ve seyis eri almaya hakkı olanlara kanunda 
kabul edilen, adedden fazla emir ve seyis eri 
verilmesi halinin de müeyyidelenmesi teklifinde 
bulunmuş ise de madde metnindeki (hakkı ol-
mıyanlara emir ve seyis eri veren) kaydının bu 
hali de şâmil olduğu düşünülerek madde metnin
de her hangi bir değişikliğe lüzum görülmedi. 

Diğer taraftan Geçici Komisyon teklifindeki 
(memuriyet nüfuzunu suiistimal ederek veya sa
ir suretler ile) kaydı da zait görülerek metin
den çıkarıldı ve (emir ve seyis erini alanlar) 
cümlesi de (bilerek alıp istihdam edenler) şek
linde değiştirildi. 

Bu fıkarada yapılan değişikliklerden biri de 
ceza miktarlarında yapılan tenzilâttır. Geçici Ko
misyon teklifinde 3 aydan bir seneye kadar ola
rak tâyin edilmiş bulunan ceza bir aydan 3 aya 
kadar şeklinde değiştirilerek tenzil edilmiştir. 

Emir ve Seyis Erleri hakkındaki kanun ta
sarısının 9 ncu maddesinin Geçici Komisyonca 
kabul edilen 2 numaralı bendi bâzı değişiklik

lerle bu maddenin 2 nci fıkrası olarak alınmış
tır. 

Bu fıkrada yapılan değişiklik ceza miktarında 
tenzilât yapılmasından ve Emir ve Seyis Erleri 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesindeki tena
zur temin edilmesinden ibarettir. 

Emir ve Seyis Erleri hakkındaki kanun 
tasarısının 9 ncu maddesinin Geçici Komisyonca 
kabul edilen 3 numaralı bendi bu maddeye 3 
ncü fıkra olarak alınmıştır, ancak kısa hapis 
münhasıran askerî şahıslar için mevzuubaMs 
olacağı cihetle bu fıkraya askerî şahıslar kaydı 
ilâve olunmuştur. 

Bu maddenin 4 ncü fıkrası halen mer'i bu
lunan 114 ncü maddenin aynıdır. Ancak bu 
fıkranın başına (yukardaki haller) kaydı ko
nulmak suretiyle fıkraya sarahat verilmiş, di
ğer hususlarda bu fıkrada her hangi bir deği
şiklik yapılmamıştır. 

îşbu raporumuz Umumi Heyetin yüce tasvi*-
bîne arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim 
olunur. 
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ADALET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎBÎŞÎ 

Askerî Ceza Kanununun 114 ncü Maddesinin 
Değiştirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Askerî Ceza Kanununun 114 
neü maddesi aşağıda yazılı .şekilde değiştiril
miştir: 

Madde 114.— Emir ve Seyis Erleri hafckın-
daki Kanuna göre, emir veya seyis eri almaya 
hakkı olmryanlara emir veya seyis eri verenler
le bu emir veya seyis erini bilerek alıp istihdam 
edenler asker olsun, olmasın bir aydan üç aya 
kadar hapolunur.' 

Emir veya seyis eri almak hakkını haiz olan
lardan kendi emir veya seyis erini bu kanun ve
ya nizamnamesine aykırı olarak evin iç hizmet
lerinde veya askerlik şeref ve haysiyetine uy-
mıyan şekilde çalıştıranlar veya bu şekilde ça
lışmasına göz yumanlar yahut bunların vazifesi 
dışında kendi sanat, meslek veya şahsi işlerinde 

çalışmasına müsaade veya müsamaha edenler bir 
aydan altı aya kadar hapsolunur. 

Birimci ve ikinci fıkralarda yazılı haller dı
şında her ne suretle olursa olsun Emir veya Seyis-
Erleri hakkındaki Kanuna veya Nizamnamesine 
aykırı hareket eden askerî şahıslar kısa hapis ce
zası ile cezalandırılır. 

Yutardaki haller haricinde askerî kanun ve 
nizamlara muhalif olarak askerleri hizmetçiliğe 
veya sair suretlerle çalışmaya verenlerle asker 
olsun olmasın alan veya çalıştıranlar üç ayddta 
az olmamak üzere hapsolunur. 

MADDE 2. — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

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