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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Kıbrıs mese
lesi karşısında hükümetimizin noktai nazarının 
ne olduğuna ve Garbi - Trakya ve Adalarda mes
kûn bulunan Türklerin kültürlerini yükseltmek 
ve inkılâplarımızın benimsetilmesini temin mak-
sadiyle ne gibi tedbirler alındığına dair Harici
ye Vekilinden olan suali, kendisi celsede hazır 
bulunmadığından gelecek inikada bırakıldı, 

Nafıa Vekâleti Teşkilât ve Vazifelerine dair 
3611 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 4 ncü 

fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyi
hasının birinci müzakeresi bitirildi. 

26 . XI . 1954 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu İstanbul Mebusu 

Fikri Apaydın Nazlı Tlabar 
Kâtip 

Bolu Mebusu 
İhsan Gülez 

Sualler 

Tahrirî sual takrirleri 
1. — Amasya Mebusu Hâmit Koray'm, Amas

ya Adliye binasının 1955 yılı içinde yapılması 
için tahsisat ayrılıp ayrılmadığına dair tahrirî 
sual takriri, Adliye Vekâletine gönderilmiş

tir. (7/34) 
2. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, 

muhtar seçimlerinde siyasi partilerin almış ol
dukları rey miktarına dair tahrirî sual takriri, 
Adliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/35) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyihalar 
1. — 5 . VII . 1930 tarihinde Londra'da ak

dedilen Beynelmilel Yükleme Sınırı Sözleşmesi
ne iltihakımızın tasdiki hakkında kanun lâyi
hası (1/118) (Hariciye ve Münakalât encümen
lerine) 

2. — Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü
nün 1952 malî yılı hesabı katı kanun lâyihası 
(1/119) (Divanı Muhasebat Encümenine) 

3. —• Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 365'6 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü 
kısmına ilâve yapılması hakkında kanun lâyi
hası (1/120) (Dahiliye ve Bütçe encümenleri
ne) 

4. — Kadrodan çıkarılmış bulunan harb ge
milerinden Mecidiye, Bandırma, Bafra, Kemal-
reis gemileri ile Dumlupmar denizaltı gemisi, 
Şimşek, Bora, Kasırga, Yıldırım, HB 8, Doğan, 
Martı, Tayfun hücum botları, çamur dubası ve 
torpido takip motörü ile Zorlu motorunun satıl
masına dair kanun lâyihası (1/121) (Millî 
Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

5. — Konservecilik ve gıda maddeleri mu
hafazası uzmanı celbi hususunda Türkiye Hü
kümeti ile Birleşmiş Milletler Teknik Yardım 
Teşkilâtı arasında akdolunan 14 sayılı ek tek

nik yardım Anlaşmasının tasdiki hakkında ka
nun lâyihası (1/122) (Hariciye ve Ticaret en
cümenlerine) 

6. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1952 malî yılı hesabı katî 
kanun lâyihası (1/123) (Divanı Muhasebat en
cümenine) 

7. — Türkiye'ye teknik yardım temini hu
susunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Millet
ler Teknik Yardım İdaresi arasında imzalanan 
6 numaralı ek Anlaşmanın tasdiki hakkında ka
nun lâyihası (1/124) (Hariciye ve Nafıa en
cümenlerine) 

8. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Maarif Vekâleti kısmına ve 4926 sayılı 
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar 
ilâvesi ve 1954 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası (1/125) (Maarif ve 

ÎO, encümenlerine) 

Tezkereler 
9. — Bursa Mebusu İbrahim Üktem'in teş

riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi (3/130) (Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden kurulan Muhtelit En
cümene) 

10. — Gümüşane Mebusu İsmail Hakkı Bay-
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kal'in teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da Beşvekâlet tezkeresi (3/131) (Teşkilâtı Esa
siye ve Adliye encümenlerinden kurulan Muhte
lit Encümene) 

11. — Kocaeli Mebusr Sadettin Yalım'm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkmla Baş
vekâlet tezkeresi (3/132) (Teşkilâtı Esasiye ve 

REÎS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Eskişehir mebuslarına kadar yoklama ya-

1. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Kıb
rıs meselesi karşısında hükümetimizin noktai 
nazarının ne olduğuna ve Garbi - Trakya ve ada
larda meskûn bulunan Türklerin kültürlerini 
yükseltmek ve inkılâplarımızın benimsetilmesin/i 
temin maksadiyle ne gibi tedbirler alındığına 

1. — Erzurum Mebusu Bahadır Bülger'in, 
Arzuhal Encümeninin 8 . VII. 1953 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 6524 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve 
Arzuhal Encümeni mazbatası (4/11) (1) 

REÎS —• Mazbatayı okuyoruz. 
(Arzuhal Encümeni mazbatası okundu.) 
REÎS — Söz istiyen var mı? 
HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Erzurum) —Efen

dim, bu mazbatayı bir iki defa okudum. Oku
duğunu biraz olsun anlıyabilecek kabiliyette 
bir arkadaşınızım. Biraz teşevvüş var, ifade-

(1) 4 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

Adliye encümenlerinden kurulan Muhtelit Encü
mene) 

12. — Konya Mebusu Mustafa Bağnaçık'm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/133) (Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden kurulan Muhtelit Encü
mene) 

pildi.) 
REİS — Celseyi açıyoruz efendim. 

dair Hariciye Vekilinden şifahi sorusu (6/12) 

REÎS — Denizli Mebusu Baha Akşit burada 
mı! (Yok sesleri) Sual sahibi arkadaşımız" 
ikinci defa bulunmadıkları için Nizamname mu
cibince, sual düşmüştür. 

ler karışıktır. Nereden başlamış, nereye gelmiş 
belli olmuyor. Neticeyi bulmakta müşkülât çek
tim. Hadi Hüsman gibi zekâsı mücerrep bir 
arkadaşımızla Mehmet Daim Süalp yanımdaydı. 
Okuduk, bir şey anlamadık. 

Binaenaleyh Encümeni muhteremden rica 
ederim, lütfedip izah buyursunlar, bu dâva mü
nevver bir şekilde izah edilsin, sözümüz var, on
dan sonra konuşalım. 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ NEC ATÎ ARAŞ (Bingöl) — Efen
dim, Eskişehir lisesi Fransızca öğretmeni olan 
bu arkadaş, diğer öğretmenler meyanmda Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesinde Fransızca imtiha
nına girmek istemiş. Fakülte dekanının emriyle 

B Î R Î N O İ C E L S E 
Açılma saati : 15,00 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KATİPLER : Nazlı Tlabar (İstanbul), İhsan Oülez (Bolu) 

• 

3. — YOKLAMA 

4. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — ŞİFAHİ SUALLER 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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imtihana girmiş ve muvaffak olmuş. Yalnız, her 
nedense, Profesörler Meclisi, bu zatın imtihana 
girmek hakkı olmadığına ve kendisine diploma 
verilmiyeceğine dair karar vermiştir. Bunun 
üzerine Devlet Şûrasına dâva. açmış ve neticede, 
imtihanı kazandığına dair karar almıştır. Bu 
karar infaz edilmediği için mevzuubahis öğret
men, Büyük Millet Meclisine müracaat ederek, 
Devlet Şûrasının kararının yerine getirilmesini 
istemiş ve keyfiyet Enuümende tetkik edilmiş, 
bu kararın yerine getirilmesi için, şikâyette bu
lunmuştur. Bu şikâyet tetkik edilmekte iken 
Maarif Vekâleti, iadei muhakeme talebinde bu
lunmuş, Devlet Şûrası, iadei muhakeme talebini 
reddetmiştir. Buna rağmen karar yerine getiril
mediği için selef komisyon, katiyet kesbeden bu 
kararın yerine getirilmesine karar vermiş. Dev
let Şûrası iadei muhakeme talebinin tetkiki sı
rasında, bu mevzu ile hiç alâkası1 olmıyan bir 
fıkrayı da kararının başına ilâve 'etmiştir 

Maarif Vekâletinin, müralaatı, iadei muha
keme talebine aittir. İadei muhakeme talebi tet
kik edilirken Şûrayi Devletçe eski kararın tavzihi-
şeklinde bir karar verilmesi, Encümence doğru 
görülmemiştir. Bu itibarla Encümen, kaziyyei 
muhkeme halini almış bir hükmün yerine getiril
mesine karar vermiştir. Zaten Encümence verilen 
karar da bir ay geçmek suretiyle kesinleşmiştir. 

Keyfiyeti tavzihan takdirlerinize arz ederim. 
efendim. 

REİS — HAmid Şevket İnce! 
HAMİ D ŞEVKET İNCE (Erzurum) — Sa-

' yııı arkadaşlarım; kesinleşen bir kazai kararın 
infazı, icra mercilerine, icra makamlarına aittir. 
I kirada bu ilâmı infaz mevkiinde bulunmıyan, 
muhatap olmıyan dekanlık veya üniversite rektö
rünün adı anılamaz. Çünkü; ilâmda muhatap 
onlar değildir. Çünkü; dekanlık veya senato ma
kamı mahiyeti ieraiye taşıyan ve ilâmlara karşı 
muhatap olan bir makam değildir. O kanunun 
tatbikma memur olan Maarif Vekilidir. Binaen
aleyh ilâmı icra mevkiinde bulunan Maarif Ve
kâleti bu meselede iadei muhakeme talebinde bu
lunmuş ve onun talebi, (eski kararımız doğrudur, 
senin bu dileğin yerinde değildir) diye reddedil
miştir. 

O halde şikâyetçinin ilâmı bir defa daha güya 
muhtacı takviye imiş gibi, tekrar kesbi hayatiyet 
etmiş! Şimdi bu zat ilâmının infaz edilmediğin
den şikâyet için Meclise geliyor, f imden şikâyet 
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ediyor? Maarif Vekilinden değil. Eğer Maarif 
Vekilinden şikâyet etse Maarif Vekili sual altına 
alınır, Arzuhal Encümeni kendisine sorar: (Sen 
millet namına icrayı kaza elen bir makamın ilâ
mını ne hakla icra etmiyorsun?) der. Mazbatada 
Maarif Vekili muhatap olmuyor. Senato mevzuu-
bahis oluyor. Bu itibarla evvelce Arzuhal Encü
meninin verip haftalık cetvele ithal edilen ve 
kesbi katiyet eden, Türk Milleti namına icrayı ka
za eden makamlardan herhangi birinin ilâmını 
icra etmek, İcra Vekilleri Heyetinin vazifesidir. 
Buna muhalefet bir vekili ıskat edebilir. Bir 
valiyi derhal işten el çektirir. Binaenaleyh ilâmı 
alan bir genç, bir mektep hocası; ya icra daire
sine müracaat eder veya Maarif Vekâletine mü
racaat edip; hükmün yerine getirilmesini ister. 
Büyük Millet Meclisine gelinmez arkadaşlar. Bu
rası mahkeme midir? Burası ancak bir muraka-
bai siyasiye müessesesidir. Burası vekillerin ic
raatını ve onların haksızlıklarını takibeder. 

Meselâ;bu ilâmı icra edecek olan Maarif Ve
kilini Meclis derhal sual altına alır. O Meclis ki 
ilâma kendisi bile müdahale hakkını haiz de
ğildir. 

Maarif Vekili olan her hangi bir kimseyi bizim 
naibimiz olmak sı f atiyi e ifayı vazifeye davet 
eder. Bu itibarla şunu arz etmek istiyorum ki, 
ilâmımı infaz etmiyor, diye buraya ancak Vekil
ler için gelinebilir. Türk milleti namına verilmiş 
ve kesinleşmiş bir karan Maarif Vekili infaz et
miyor, hakkında şikâyet yapıyoruz, ihbar ediyo
rum demek, vatandaştan gelen bir ses olarak 
murakabei siyasiyeye vesile olur. O zaman Vekil 
çağırılır, sorulur. Binaenaleyh bu rapor binne-
tice muvafıkı adalettir ama, insanın fikrine şu 
geliyor : Bir defa dâvayı kazanmış, ilâm al
mış, bunun infazı lâzımgelir, diye B. M. Meclisin
den karar istemiş, almış. Fakat yine infaz etme
mişler. Tekrar bir daha geliyor infaz kararı ve
rin, diyor. Encümen de karar veriyor. Ben, en
cümende âza olsam arkadaşlarıma şunu derdim: 
(Bu tekerrürü daimi, teselsülü fasit nereye gi
der? Bir karar alacak bir daha gidecek, yine 
yapmam diyecekler, sonra ne olacak?) Arzuhal 
Encümeninin ilk vazifesi, Vekili niçin infaz et
miyorsun, diye sual altına almak olacaktı. En
cümen : Haklısın, ilâm doğrudur, karar doğrudur, 
diyor. Şûrayı Devlet ilâmının doğruluğunu veya 
iğriliğini tetkik etmeye Arzuhal Encümeni yet
kili midir ki? İptal kararını vermek, veya doğ-



İ : Ö 26.1İ . 
rudur, diye tasdik etmek salâhiyetini veren bir j 
hükmü kanuni mi vardır acaba? 

Çok rica ediyorum; geçen devrede çok çalış
tık, çarpıştık; işi biraz yokına koyduk. Bu dev
rede yeni elemanlar, yeni gençler aramıza ka
rıştı. Bu mevzu üzerinde, yani Arzuhal Encüme
ninin vazifesinin ne olduğuna dair olan' konu 
üzerinde yorulsunlar. B. M. M. nin hukuki bün
yesinin, ne olduğunu anlatacak olan ilmî etüd-
ler üzerine biraz eğilelim. 

Arkadaşlar, önümüze gelecek başka bir mese
lede göreceksiniz: (îşbu kararın iptaliyle emni
yet müfettişi Mehmet Efendinin makamına iade
sine), diye encümen karar veriyor. Böyle bir ka
rar almaya encümenin salâhiyeti yoktur. Bu 
Meclis infaz müessesesi değildir arkadaşlar. Çok 
rica ederim buna dikkat buyurun. îcra müessese
si değildir burası. 

Bu rapor binnetiee evvelki kararı tasdik et
mek mahiyetindedir. Bu yönden raporun reddi
ni istiyen bir takrir takdim edeceğim, kabulünü 
rica ederim. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Reis Bey; 
söz istiyorum. 

HÂMİD ŞEVKET ÎNCE (Erzurum) — Gel 
de bu ilmî bahiste tartışalım Ahmet Bey. 

REÎS — Buyurun Ahmet Gürkan. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Muhterem 

arkadaşlar, Hâmid Şevket Bey arkadaşımızı ne 
zaman dinlesek bilgilerinden biraz daha istifade 
ederiz. Bu sefer ifadelerinden anladığıma göre 
bu meseleyi gayet 'yanhş anlamışlardır. Rapor
tör arkadaşım ifade etti : Müşteki, lehinde ve
rilmiş olan bir kararın infaz edilmediğinden şi
kâyet ediyor; kime?. Büyük Millet Meclisine.. 
Niçin? Anayasanın 82 nci maddesine dayanarak 
ve o haktan istifade ederek.. Dilekçe Encümeni 
şikâyetçiye senin şikâyete hakkın yok mu?, di
yecekti... Dilekçe Komisyonu, ilâmı tebdil, tağ
yir veya hükümde tereddüdedecek vaziyette bir 
karar alsa, ki Dilekçe Encümeninin buna hakkı 
yoktur. Anayasanın 54 ncü maddesi buna mu
haliftir. Dilekçe Encümeni, verilen kararın in
fazı lâzımdır, diyor. Fena mı?, diyor. Başka ne 
söyleyebilir? İçtüzük hükümlerine göre itiraza 
uğramadığı için karar kesbi katiyet ediyor. Fa
kat buna rağmen karar yine infaz edilmiyor, 
dilekçi nereye gitsin bu vaziyet karşısında? Kim
den şikâyet ediyor? İcra makamından, tlâmı 
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kim infaz edecek? îcra makamı. O halde nere
ye gitsin? Allahını bulamaz ya! Elbette Büyük 
Millet Meclisine gelecek. Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Encümeni, eski kararında ısrar ediyor, 
diyor ki : Bu ilâmın tatbiki lâzımdır. Mesele 
bundan ibarettir, bunu genişletmek, müteselsil 
fasit, diye ifade etmek doğru bir şey değildir, 
Meclisi temsil eden encümen bir karar vermiş
tir, kararı katîleşmiştir, İçtüzüğe göre bu ka
rar üzerinde münakaşa olunamaz kanaatinde
yim. Karar yerindedir, tasdikim rica edeceğim. 

REİS — Hâmid Şevket İnce. 
ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Bir sual so

racağım. 
REİS — Sual olmaz. Mebus mebustan sual so

ramaz, mebus sıfatiyle konuşur. 
HÂMİD ŞEVKET İNCE (Erzurum) — Ar

kadaşlar, eğer bu raporda ben Maarif Vekilini 
muhatap görseydim, Maarif Vekili Danıştaydan 
çıkan ilâmı infaz etmiyor, diye arkadaşlarıma 
deminki sözleri söylemezdim. (Aynı şey sesleri) 
Aynı şey diyen arkadaşlarıma, Üniversiteler Ka
nununu okumalarını rica edeceğim. Üniversite 
rektörüne ilâmı niçin infaz etmiyorsun, diyebi
lir misiniz? Rektör bu kürsüye gelip konuşabi
lir mi? Sual altına alınabilir mi? Maarif Veki
line gidecek, sen bu ilâmı niçin infaz etmiyor
sun, diye soracağız. (Etmiyorum) cevabını alır
sak, işte o1 zaman Meclise karşı şikâyet hakkı 
tahakkuk edecektir. Yoksa rektör Meclise mu
hatap olamadığına, burada soru altına alınama
dığına göre nasıl olur da (aynıdır) diyor, dene
biliyor? 

Biz, vatandaş şikâyet etmesin demiyoruz. 
Maarif Vekiline gidilecek evvelâ diyoruz. Bina
enaleyh, benim mütalâam kanuna dayanıyor, 
ilmî doktrinlere istinadediyor. Huzurunuza ça
lışarak, kanunları tetkik ederek çıktım. Arka
daşım şimdi buraya gelir de, evet Maarif Vekili 
muhataptır derse, mesele kalmaz. Biz burada 
gayrişahsi ve memleket namına çalışan insan
lar olarak bulunuyoruz. (Alkışlar) 

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

terem arkadaşlar. Arzuhal Encümeninin raporu 
okundu. Okunduktan sonra, bir arkadaşımızın 
talebi üzerine, izah da edildi. Böyle olmasına 
rağmen gene ortada müphemiyet vardır. Rapor 
biraz muğlâktır. Mazbata muharriri arkadaşı
mız izahat verirken dediler ki, dekan, talebeye 
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imtihana gir, demiş. Fakat her nedense senato 
giremezsin, diye karar vermiş. Bu «her nedense» 
kelimesinin bir sebebi olsa gerek. Bunu rapor
larında dercetmemişler ve niçin dercetmedikle-
rini de bize izah etmediler. Bu, müphemiyetin 
bir noktasını teşkil eder. 

İkincisi; Şûrayı Devletin ikinci kararında 
davacı diploma alamaz, kendisine diploma ver
meyiniz şeklinde bir kayıt da vardır, diye bu
yurdular. Bunun da bir sebebi vardır. Acaba 
bunu kendileri nasıl karşılıyorlar? Bu karara 
mesnet teşkil eden nedir? Bunlar, ne raporda 
vardır, ne de izah ettiler. Sonra Ahmet Gürkan 
arkadaşımız şu izahatı verdiler bir öğretmenin 
elinde kesbi katiyet etmiş bir ilâm var
dır, infaz edilmemiş ilâmla Arzuhal Encümeni
ne müracaat ediyor. Arzuhal Encümeni infazına 
dair karar veriyor ve bu karar, itiraz görmedi
ği için Büyük Millet Meclisinin kararı oluyor. 
O halde Arzuhal Encümeninin itiraz edilmemiş 
kararı, Heyeti Umumiyeden geçmiş bir karar 
mahiyetinde iken, ve böyle bir karar mevcut 
iken ikinci bir karar almaya ne lüzum vardır. 
Eğer Heyeti Umumiyenin kararı infaz edilme
miş ise bizim üçüncü defa infaz edilsin deme
mizin mânası nedir? İlk karar Heyeti Umumi
yenin kararı mahiyetindedir. Mazbata Muhar
riri arkadaşımız izah etsinler, 

REİS — Bir dakika, ben arz edeyim. Baha
dır Dülger arkadaşımızın Arzuhal Encümeni
nin haftalık karar cetvelindeki bu kararma mu
ayyen müddeti içinde itiraz etmesi üzerine me
sele, komisyona tekrar gitmiş, Arzuhal Encümeni 
de eski kararında ısrar ettiğinden, Heyeti Umu-
miyeye gitmiştir. Bahadır Dülger'in itirazının 
gayrivârit olduğunu, bildirmektedir. Mesele 
bludur. 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ NECATİ ARAŞ (Bingöl) — Efen
dim, evvelâ Hâmid Şevket Beyefendi üstadı
mıza karşı maruzatta bulunacağım. 

Encümene dâhil bulunan ve bu işi tetkik 
eden arkadaşların, hiç olmazsa en az, kendileri 
kadar bu işe alâka gösterdiklerini ve bu işi an
ladıklarını kabul etmelerini rica ederim. 

İlâm, Maarif Vekâleti aleyhine verilmiştir 
ve bir sureti buradadır, arzu ederseniz takdim 
edeyim, Riyaset Divanı okusun, (ladei muhake
me talebi okunsun, sesleri). 
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ladei muhakeme talebi, elimizde mevcut de

ğildir, eski komisyon tarafından tetkik edilmiş 
ve mahzene gönderilmiştir. Arattık, bulamadık. 
Fakat iadei muhakeme hakkındaki ilâm, eli
mizdedir. Bu hâdisenin buraya getirilmesi me
selesine gelince, evvelki komisyonda verilen ka
rar aleyhine Bahadır Dülger arkadaşımız tara
fından itiraz edilmiş olmasından dolayı mesele 
buraya gelmiştir. Arzuhal Encümeni icra mev
kii değildir. 

Takdir buyurursunuz ki, karara itiraz edil
dikten sonra ancak Yüksek Heyetinizin alacağı 
şekle göre bir lüzum ifade eder. Binaenaleyh 
itiraz edilmiş bir karar Yüksek Heyetinizce 
tasvibedilmedikçe bunu Meclis Heyeti Umumi-
yesi kararı olarak almaya imkânı yoktur. 

Bu itibarla encümen, Devlet Şûrasmca ka
bul edilmiş ve kesinleşmiş ve kaziyei muhkeme 
halini almış ve iadei muhakeme talebi de red
dedilmiş bulunan ilâmın Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 54 ncü maddesi gereğince infazı 
lâzımgeldiğine karar verilmiş ve tasvibinize 
arz edilmiştir. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — İzahla
rı sırasında ifade buyurdular ki, Dilekçe Ko
misyonunun ilk kararının üstünden bir ay geç
miş ve katîleşmiş, kaziyei muhkeme halini almış 
bir karar aleyhine itiraz vâki olmamış olduğu
na göre Heyeti Umumiye kararı mahiyetini al
mış vaziyettedir. Onun için ikinci defa bunu 
mütalâa etmemesi ve karar almaması icabeder. 

M. M. NECATİ ARAŞ (Davamla) — Arz ede
yim efendim : 

Arzuhal Encümeni kararları bir ay geçtik
ten sonra katîleşince Heyeti Umumiye kararı ma
hiyetini alıp almıyaeağı, yani kanun hükmü ma
hiyetini alıp almıyaeağı câyı münakaşadır. (Ha
yır, hayır sesleri) Bir hâdiseye münhasır olmak 
üzere bu şekilde bir karar verilmiştir. Yalnız bu 
hâdisede, arz ettiğim gibi, müşteki Arzuhal 
Encümenine Devlet Şûrasının ' kararını infaz 
ettirmek için tekrar müracaatta bulunmuştur. 
Bu sırada Maarif Vekâleti karar aleyhine Dev
let Şûrasına başvurarak iadei muhakeme tale
binde bulunmuş bu talep üzerine verilen ilâmda 
- demin arz ettiğim şekilde - hiçbir lüzum ifade 
etmiyen bir fıkranın bulunması itibariyle Maarif 
Vekâleti infaz lâzımgeldiğini ileri sürdüğü için
dir ki, ikinci tetkika tâbi tutulmuştur. 
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Şimdi ilâmı takdim edeyim, okusunlar efen

dim. 
HÂDI HÜSMAN (İstanbul) — Efendim mu

cip sebep ileri sürerken, bunu infaz etmiyor, de
diler. Seneto bir ilmî müessesedir, bir ilâma hür
met etmesini her halde bilir. Acaba bu kadar ıs
rarla ileri sürdüğü mucip sebep nedir?. 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ NECATİ ARAŞ (Devamla) — Efen
dim, esasen bu iş 1,5 sene evvel müzakere edilmiş 
karara bağlanmış ve kesinleşmiştir. Hattâ dün, 
bunun dosyasını bir hayli arattığımız halde güç
lükle buldurabildik, senatonun kararı da içinde 
mevcut değildir. Esasen ortada kesinleşmiş bir 
mahkeme ilâmı vardır, bunu tetkik etmeye biz 
kendimizi salahiyetli görmedik, yalnız bu ilâmın 
infazı lâzım gelip gelmediğini tetkik ettik ve or
tada bir Devlet Şûrası kararı bulunduğuna göre 
infazı lâzımdır, dedik. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Erzurum) — 
Efendim, bu ilâmı infaz etmiyor diye üniversite 
hakkında takibat yapılıyor. Acaba encümen, bu 
işin icrayı nihaisi olan Maarif Vekilini çağırıp in
faz edilmemesinin sebebi sorulmuş mudur 1 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ NECATİ ARAŞ (Devamla) — Yazı 
ile sorulmuş. Cevap alınmıştır, dosyasında mev
cuttur. 

REİS — Usul hakkında Mustafa Zeren. 
MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Efendim; 

bendeniz Hâmid Şevket üstadımın noktai naza
rına bir noktada iştrak etmekteyim. (Usul hak
kında, sesleri) 

MUSTAFA ZEREN (Devamla) — Usul hak
kında arz ediyorum. Birdenbire,usulü nasıl ifa
de edeyim. Bu konuda müşteki, Meclise müra
caat ediyor. Arzuhal Encümenine havale edili
yor. Arzuhal Encümenine muhatap olan Maarif 
Vekilidir. Bütün arkadaşlarımızı dinledik, bu 
hususta Maarif Vekilini de dinlememiz lâzımdır. 
Bunlar nasıl telâkki etmişler, ne yolda muamele 
yapmışlar, bunun bilinmesi lâzımdır. Vekili din-
liyelim; ondan sonra kanaatlerimizi açıkça izhar 
ederiz. 

REİS — Mazhar özsoy. 
MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlar, şikâyetçi şikâyetini yapmış; Büyük 
Millet Meclisi namına Dilekçe Encümeni bunu 
bir karara bağlamış, karar kesinleşmiş, karar 
kesinleştikten sonra mucibi münakaşa olacak or-
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tada bir şey kalmamıştır. Tekrar bunu buraya 
gietirip de münakaşa mevzuu etmenin yeri ol
madığı kanaatindeyim. Çünkü, yapılan müraca
atları, Dilekçe Encümeni takabbül eder, ondan 
sonra idari mekanizma faaliyete geçer, müsteşarı 
veya vekili çağırır, izahat alır, meseleyi bir ka
rara bağlar, broşür halinde bastırır ve sonra 
Büyük Millet Meclisi azalarına dağıtır. Bir ay 
içinde itiraz olduğu takdirde münakaşa mevzuu 
olabilir. Bir ay geçtikten sonra artık itirazı mev
kii muameleye koymaya lüzum kalmamıştır. Bu 
bir. 

İkincisine gelince: Bahadır Dülger arkadaşı
mız tarafından bir itiraz yapılmıştır İtiraz edil
miştir ama, Dilekçe Encümeni bu itirazı müd
detinde yapılmadığı için reddetmiştir. Heyeti 
Umumiye dahi müddeti içinde itiraz yapılmadığı
nı görünce konuşmaya mahal olmadığını kabul 
ölmelidir. 

Hâmid Şevket üstadımız Üniversiteler Kanu
nunu okuduğunu, dosyayı tetkik ettiğini, bizim 
bir şey bilmediğimizi söyliyerek... 

REİS — Sizin bir şey bilmediğinizi söyle
medi, kendisinin hazırlıklı olduğunu ifade etti. 

MAZHAR ÖZSOY (Devamla) — Hazırlıklı 
çıktığını söyledi. Fakat netice itibariyle gördük 
ki; ne dosyayı tetkik etmiştir, ne de dâvanın mu
hatabını ve muhasımı dosyadan öğrenmiş bulun
maktadır. Binaenaleyh ceffelkalem ve mevzua 
vâkıf olmadan çıkıp buradan konuşmuş olduğu 
anlaşılıyor. Kendisinin bu vaziyet muvacehesinde 
daha temkinli hareket etmesi ve mevzu hakkında 
bilerek konuşması icabederdi. 

Mucibi münakaşa bir şey kalmamıştır. Sözle
rim bundan ibarettir, zaten ilâm kesinleşmiştir. 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — (Alkış
lar arasında kürsüye geldi) Aziz arkadaşlarım, 
görülüyor ki Arzuhal Encümeni iki defa emek 
sarf ederek ortaya getirdiği eserin neticesini 
alamamıştır. Asıl mesele, Yüksek Meclisinizin, 
üzerinde duracağı mesele, budur. Geçen devre 
aynı mevzu hakkında «bu ilâm infaz edilmeli
dir» diye karar verilmiştir ve Heyeti Umumi-
yede itiraz edilmediği için kesin bir Meclis ka
rarı haline gelmiştir. Fakat Meclis kararı olma
sına rağmen yine infaz edilememiştir. Asıl üze
rinde durulacak, bizim hassasiyetimizi celbede-
cek nokta budur. O vatandaş Meclisin kara
rına rağmen hakkındaki ilâmın infaz edilmedi-
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ğini görünce bittabi yine Meclise müracaat edi
yor. Diyor ki, sizin kararınızı dahi infaz etmi
yorlar. Benim anladığım budur. 

Şimdi, asıl mesele, Arzuhal Encümeni bu işi 
yeniden tetkik edip, hukuki veçhesini ele alıp, 
bu iş infaz edilmelidir, demiyeeektir. Arzuhal 
Encümeni, niçin infaz etmediniz, diye icra orga
nını çağıracak ve onları dinlıiyecektir. Eğer bir 
haksızlık görürse bir sual takriri veya bir isti
zah ile Meclise gelecek. Bu suretle ilâmı infaz 
etmiyen vekilin mesuliyeti tezahür edecektir. 

Yoksa biz bu sefer de bu kararı tasdik ede
riz, yine de infaz olunmazsa, bu vaziyette vatan
daş üçüncü defa yine Meclise müracaata mec
bur kalırsa bu, kanaatimce akıntıya kürek çek
mek olur. Onun için müsaadenizle Arzuhal En
cümeninin bu raporunu Encümene iade edelim. 
Bize biı? rapor getirsin, desin ki, ben VekiM ça
ğırdım, icra makamını çağırdım, neden dolayı 
infaz etmediğini sordum. Şundan dolayı infaz 
etmedik dedi, bunun ise varit olmadığını gör
dük. Kendisine bunu icra et dedik. Şu mehili 
verdik. Şu mehil zaıfmda bu iş tekrar infaz 
edilmediği için icra vekilinden size şikâyete 
geliyoruz, kendisine istizah açtık der. Başka 
türlü bu işin halline imkân yoktur. Benim ka
naatim, Arzuhal Encümeninin bugüne kadar 
yapmış olduğu muamele, komisyonun bu fonksi
yonu, netice alıcı bir fonksiyon değildir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
MAZBATA MUHARRİRİ NECATİ ARAŞ 

(Bingöl) — Demin kısaca temas ettim : Arzu
hal Encümeninin birinci kararı kesinleştikten 
sonra yerine getirilmemiş. Müşteki tekrar mü
racaat etmiş. Keyfiyet Maarif Vekâletinden 
sorulmuş. Maarif Vekâleti kararı icra etmiyor, 
demiş. Maarif Vekâleti bu karar aleyhinde 
Devlet Şûrasına iadei muhakeme talebinde bu
lunmuştur, diye cevap vermiştir. Devlet Şûra
sı iadei muhakeme talebini reddetmekle beraber 
kararın hulâsa kısmında «diploma verilmesi
ni tazammun eder mi, etmez mi?» şeklinde bir 
fıkra kullanıldığı için diploma verilmiyeceği 
ifade edilmiştir. 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Erzurum) — A m a 
hüküm kısmında değil. 

NECATİ ARAŞ (Devamla) ~ Evet, hüküm 
kısmında değil. 

Vaziyet böyle olduğu için encümence me-
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selenin ikinci bir defa daha tetkikına lüzum 
görülmüştür, ikinci defa tetkikinin sebebi bu
dur. 

İHSAN AKTÜRBL (Yozgad) — Arkadaşlar, 
bu işe şimdi vâkıf oluyorum. Ben Hâmid Şev
ket Beyefendi gibi işi bir hafta evvel tetkik et
miş değilim. Çünkü rapor bizim kutuya kon
mamış, şimdi bir arkadaştan aldım ve mazba
ta muharriri arkadaşın izahatı beni kâfi de
recede tenvir etmiş değildir. Mamafih bu işler
de biraz tecrübesi olan bir arkadaşınız sıfatiyle 
bu husustaki düşüncelerimi müsaadenizle ifade 
etmek isterim. Yalnız evvel emirde Hâmid Şev
ket Bey arkadaşıma kısa bir cevap arz etmek 
isterim : Adlî bir ilâmın infaz yolu malûmdur, 
icra daireleridir. İdari kazaca verilen ilâmların 
icra ve infazına gelince; bunun için iki yol var
dır : icra daireleri ve hükümet. Dâva iptal dâ
vası ise verilen iptal kararının icra organı hü
kümettir. Bunda icra dairelerinin bir rolü ola
maz. Meselâ bir memur vekâlet emrine alın
mış ve bu muamelenin iptaline karar verilmiş 
ise idare bu memuru, münhalse eski yerine, 
değilse muadil bir hizmete tâyin etmekle mü
kelleftir. Etmezse iki türlü mesuliyete mâruz 
kalır : Birisi kazaidir. Ya bu muamele hizmet 
kusuru telâkki edilerek hükümet aleyhinde taz
minat dâvası açılır, hükümetten bütün zarar
ların tazmini, hattâ iptal edilen hakkın iade
sine kadar geçen müddet için tazminat taleb-
edilebilir, yahut şahsi kusur isnadı ile bu zarar 
vekilin şahsından istenir. 

İkincisi; siyasi mesuliyettir. İlâmı infaz et
miyen vekili Meclise sevk edip ilâmın ademi-
infazından dolayı hesap sormaktır. İşte Dilek
çe Komisyonunun gördüğü hizmet bu ikincisine 
başlangıçtır. Mesele Meclise bu kanal ile gelir. 

Tam kazaya taallûk eden bir ilâmı hükümet 
infaz etmediği takdirde adlî usule tevfikan ic
raya verilir. Çünkü, muayyen bir miktara taal
lûk eden bir ilâmdır. İcra dairesi usulen icrası 
cihetine gider. Binaenaleyh mekanizma bu yol
da işlerken bu davacı bir iptal dâvası açmış ve 

j kendisine diploma verilmemesinden daha doğ
rusu imtihan muamelesinin hükümsüz sayılma
sından şikâyet etmiş ve Devlet Şûrası da mua
meleyi iptal etmiş. Şimdi ezbere hareket ettiği
miz nokta burasıdır : Bu ilâmın mahiyeti ne
dir? Ve karar nasıl ifade edilmiş bunu görme-

I liyiz. Elbette ki bu ilâmı encümen görmüş, ve 
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tetkik etmiştir. Fakat bunu yalnız encümenin 
görmüş olması elbette Heyeti Aliyenizi tatmin 
için kâfi bir sebep teşkil etmez. Çünkü, anlayış 
farkı olabilir. Ben şahsan bu iki ilâmı görmüş 
olsaydım, bu meselenin ne suretle çözülebilece
ğini arz etmek imkânını daha kolaylıkla bula
bilirdim. Anlatılışa göre kararda : Diploma ve
rilmemesi suretiyle yapılan muamele kanunsuz
dur, bunun iptaline, denmiş. Bu ilâm Maarif Ve
kiline gitmiş. Maarif Vekili intaz etmemiş ve 
yahut infazını tehir etmiş. Çünkü, kararın sıh
hatine kanaat hâsıl etmemiş, iadei muhakeme 
yoluna gitmiş, İadei muhakeme talebi neticesin
de yeni bir ilâm almış. Şimdi ikinci ilâma müs
teniden birinci ilâmın infazı cihetine gidilmedi
ği anlaşılıyor. Maarif Vekili buradadır. İster
dim ki, çıksın sebebini söylesin. Zinnediyorum 
ki, arz ettiğim veçhile Maarif Vekâletinin infaz 
yoluna gitmemesi iadei muhakeme üzerine ve
rilen ilâma istinadediyor. Çünkü, Devlet Şûrası 
yine beyana göre demiş ki ; iadei muhakeme is
tiyorsun, iadei muhakeme muayyen sebeplere 
dayanmak lâzımgelir, ben bu sebebi görmüyo
rum ve talebini kabul etmiyorum, Hamın bir 
kere okunmasını rica etmiştim, fakat okunmadı. 
Bunlar okunsun, hakikaten 2 nci ilâmda : Birin
ci ilâmın diploma vermeyi tazammun etmiye-
ceği, bir kayıt şeklinde bulunup bulunmadığını 
görelim. Birinci ilâmı olduğu gibi ikinci ilâma 
da hürmetle mütalâa etmek mevki ve zaruretin-
deyiz, gerçi encümen birinci ilâmı, ben diploma 
vermek şeklinde anladım ve bu suretle vâki 
olan şikâyeti dinledim, infazı lâzımgeleceği yo
lunda da icraya emir verdim, diyor. Çok güzel. 
Şimdi hükümet bihakkin diyebilir ki, sizin infa
zını istediğiniz ilâmı iadei muhakeme talebi üze
rine verilen ilâmdaki kayda göre mânalandır-
mak lâzımdır. îkinci ilâma göre infazı istenilen 
ilâm, mademki diploma verilmesini âmir değil
miş, bu takdirde, elbette ki bunun infazı için 
encümence verilen karar, Heyeti Umumiyeden 
geçse dahi tatbik kabiliyeti mevcut olamaz. 
Çünkü, mesnedi kalkmıştır. 

Arkadaşlar, görüyorsunuz ki, bu iki ilâm 
hakkında şarta muallâk olarak konuşuyorum. 
Ne birinci, ne de ikinci ilâmı gördüm. Siz de 
görmediniz. Çünkü, okunmadı, bilmecburiye. 
Eğer ilâmlar böyle ise diye ve istidlal yolu ile 

arz ediyorum. (Öyle ise fuzuli konuşuyorsun, 
sesleri). 

Fuzuli hareketi: Hukuki bir meseleyi muh
telif cephelerinden ele alarak müzakere mevzu
unu teşkil eden vakıanın tâyin ve tesbitine hiz
met eden mütalâa ve beyanda değil bunu fuzuli 
saymakta aramak gerekir. Şimdi Encümenin nok-
tai nazarı şudur: Birinci ilâm üzerine bir karar 
verdim, mademki bu karara itiraz edilmedi, kat
iyet kesbetti, binaenaleyh iadei muhakeme ilâmın
da aksine bir katiyet olsa bile benim kararım 
ayakta duran bir karardır. 

' İşte evvel emirde halli icabeden nokta budur. 
Hakikaten birinci ilâma iadei muhakeme kara
rındaki kayde göre bir teşhis koymak. Binaen
aleyh, işin yeniden tetkik edilmesini istiyen ar
kadaşların tekliflerinin bu hususun tenvirine ya-
rıyacağı için yerinde olduğuna kaniim. Her 
iki ilâm yeniden tetkik edilmeli ve behemehal 
Hükümetin ademiinfaz sebebi açıklanmalı ve ne
ticeye göre bir karara varılmalıdır. 

Eğer iadei muhakeme kararı birinci ilânı 
hükmünü kaldırmamış ise mesele yok. Hakikaten 
Encümenin birinci kararı kesbi katiyet etmiştir, 
infazı lâzımdır. Aksi takrirde meseleyi aksi şe
kilde mütalâa icabedecektir. 

MAZBATA MUHARRİRİ NECATİ ARAŞ 
(Bingöl) — Efendim, mevzu iyice kavranmadığı 
için uzayıp gitmektedir. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Erzurum) — Mu
fassal arz edilse idi öyle olmazdı. 

MAZBATA MUHARRİRİ NECATİ ARAŞ 
(Devamla) — Meselenin tavazzuh etmesi için 
birinci ve ikinci ilâmı okuyayım. 

Birinci ilâm : 
Devlet Şûrasının 27 . IV . 1943 gün 916/2262 

sayılı ilâmıdır. Aynen şöyledir: 
İHSAN AKTÜREL (Yozgad) — Dâva ve ta

lebi ihtiva eden kısmı da okuyunuz. 
MAZBATA MUHARRİRİ NECATİ ARAŞ 

(Devamla) •— Bu kısım şimdi elimde değildir. 
Birinci ilâm: 
Müstedinin Devlet Şûrasından aldığı 27 . 

IV . 1943 gün ve 916/2262 sayılı ilâmda aynen 
şöyle denilmektedir. «Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesinde dekanın müsaadesiyle imtihana 
girmiş ve muvaffak olmuş bulunan mumailey-
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hin bilhassa bu fiilî vaziyeti nazara alınmaksı
zın talimatnamenin tadili şeklinde karar itti
hazı hukuk esaslarına uymadığı gibi hakkani
yet kaidelerine de tevafuk edemiyeceğinden adı 
geçenin verdiği imtihanın kabul edilmemesi 
eşklinde tesis olunan muamelenin iptaline ka
rar verildi.» 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Iadei 
muhakeme sebebi değildir. 

NECATI ARAŞ (Devamla) — Öyle müra
caat etmiştir. 

Şimdi müddeiumuminin mütalâasını oku
yorum. 

«Dâvanın mevzuu : Ankara Dil ve Tarih -
Coğrafya Fakültesi talebesinden olan ismail 
Başaran'm 4 ncü defa olarak verdiği imtihan
daki muvaffakiyetinin kabulüne dair olan 27 . 
IV . 1943 tarih ve 942/2262 esas ve 16 karar 
sayısiyle sâdır olan yüksek kararınıza karşı 
bu kere muhakemenin iadesi talep olunmakta
dır. 

Evvel emirde şurasını arz edeyim ki ; 3546 
sayılı Devlet Şûrası Kanununun 48 nci madde
sinin H fıkrasına tevfikan açılan işbu dâva 
fıkrasının mahiyet ve mevzuuna temas etme
mektedir. 

Eevvelce fakülte meclisi kararı celp ve tet
kik edilmeksizin davacı ismail Başaran aleyhi
ne sâdır olan karar üzerine davacının kanuni 
ve hukuki mesnetlere dayanarak kararın tas
hihi yoliyle talep ettiği hakkının tezahür et
mesine karşı bu defa ileri sürülen muhakeme
nin iadesi kanunun tarif atma sığmamakta ve 
esasa müessir olabilecek yeni bir sebep dahi 
ibraz edilmemekte, ilk müdafaanamelerde yü
rütülen kanaatlerin bu kere davacının kazandı
ğı ilâmın aleyhine müteveccih bulunmasından 
ibaret olduğu görülmektedir. 

Davacı ismail Başaran'm imtihana girmek 
için müsaade almadığı ve imtihanda muvaffak 
olduğu hususunun neye istinaden kabul edildi
ği müdafaanamenin 3 ncü ve 4 ncü maddele
rinde dermeyan olunmakta ise de Maarif Ve
kâletinin 3 Mart 1943 tarih ve 119 sayılı mü-
dafanamesinde : Davacı ismail Başaran',n im
tihana girmesine dekanın müsaade ettiği ve 
bu müsaade üzerine davacının imtihana girdi
ği sarahaten zikredilmektedir. Binaenaleyh ge-
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rek fakülte meclisinin her hangi bir mevzu hak
kındaki kararlarını ve gerek mektebin idaresi
ne, imtihanlarına ve bilûmum muamelâtına mü-
taallik hususatm talebeye tebliği ve tefhimiyle 
mükellef birinci derecede dekanlar ve mektep 
müdürleri ve idare âmirleridir. Davacı Ismal 
Başaran dekandan aldığı emir ve müsaade üze
rine imtihana girmiş ve muvaffak olmuş bulun
masına binaen meydanda müktesep bir hak te
barüz etmektedir. Bu hakkın ıskat veya iptali 
ne hukuki prensiplere, ne de kanuni esaslara 
sığacak kudret ve kabiliyette olmadığından 
muhakemenin iadesine mütaallik talebin reddi 
ile 916 sayılı yüksek kararınız veçhile davacı 
ismail Başaran'm dördüncü defa olarak verdi
ği ve muvaffak olduğu imtihanın kabulü, nas-
fet ve hakkaniyet esaslarına uygun düşeceği 
mütalâa olunmuştur.» 

Müsaade buyurursanız yalnız karar kısmını 
okuyalım, çünk'i çok uzuyor efendim. (Yalnız 
karar kısmı okunsun, sesleri) 

«Binaenaleyh, Devlet Şûrasının mevzuubahis 
kararından sonra müddei hakkında verdiği imti
han neticesine göre ve imtihanda muvaffak olup 
olmadığı hususunda yeni bir muamele tesis edil
mesi zaruridir. Tesis olunacak bu muamele 'ise 
yeni bir dâvaya mevzu olabileceğinden kararın 
hüküm fıkrasına göre varit bulunmıyan iadei 
muhakeme talebinin reddine ve 3546 sayılı Kanu
nun 51 nci maddesi delaletiyle Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 454 ncü maddesi muci
bince bir lira para cezasiyle, ilâm harcından geri 
kalan 300 kuruşun da muhakemenin iadesini 
istiyenden alınmasına 10 . IV . 1954 tarihinde 
ittifakk karar verildi.» deniyor. Mevzu budur 
efendim. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Profesörlerin itiraz sebepleri, mesnet
leri bütün bunlar arasında yok. Neden dolayı 
profesörler meclisi bu zata diploma verilmesine 
itiraz ediyor? Dosyada bunlar mevcut mu? 

NECATİ ARAŞ (Devamla) — Dosya mese
lesi değildir. Komisyon bu ciheti incelemeye ken
disini yetkili görmemiştir. Bu- ciheti Devlet Şû
rası tetkik etmiş ve karara bağlamıştır. Komis
yonun tetkiki Devlet Şûrasının kararının lâzi-
mülicra olup olmadığıdır. Esası, tabiî Devlet 
Şûrasına taallûk eder, bize ait değildir. 

RElS — Bir takrir var okutuyorum. 
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Reisliğe 

Durumun yeniden incelenmesi için karar cet
velinin Arzuhal Encümenine havalesini, 

Ve kifayeti müzakere takririmin-reye konul
masını arz ve teklif ederim. 

Gazianteb 
Süleyman Kurajıel 

REİS — Kifayete taallûk eden ciheti evvel 
emirde reylerinize arz edeceğim. Lehinde, aley
hinde konuşmak mümkündür. 

REFET AKSOY (Ordu) — Aleyhinde konu
şacağım. Muhterem arkadaşlarım, bu mevzu hak
kında konuşmak üzere söz almıştım. 

REÎS — Söz sırası sizdedir. 
REFET AKSOY (Devamla) — Fakat kifa

yeti müzakere takriri okundu. Konuşmaklığıma 
imkân kalmamış oluyor. Şimdi kifayeti müzake
re teklifinin aleyhinde konuşacağım. 

Mevzu çok enteresandır. Çok mühimdir. De
min Hâmid Şevket Ince-'nin işaret ettiği veçhile, 
Dilekçe Komisyonumuzdan çıkan kararların va-
cibülittiba ve 'infaz olup olmadığı hakkkmdaki 
fonksiyonumuz üzerinde arasıra böyle tereddüt
ler geçer. Bunu hallü fasletmek lâzımdır, içtü
zükte bulduğum birkaç mühim madde vardır. 
Bunlara müsteniden konuşacaktım. Ve naçizane 
bir tenvir vazifesinde bulunacağımı ümidediyor-
dum. Bu itibarla kifayeti müzakere takririnin 
reddini istirham ederim. 

RE IS — Kifayeti müzakere takririni reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrir kabul edilmemiştir efendim. 

Söz Refet Aksoy'undur. Buyurun Refet Ak-
soy. 

REFET AKSOY (Ordu) — Efendim mevzu 
bütün teferruatiyle tavazzuh etmiş olduğundan 
dolayı tekrar mevzuun içine girip sizi rahatsız 
etmek istemem. Yalnız şu var ki, eski tâbirle ifa
de edeyim; müşteki, silsilei meratibe riayet edip 
ait olduğu mercilere müracaat etmiş, Devlet Şû
rasından lehine ilâm almış. İlâmın infaz edilme
mesi karşısında, Anayasanın 82 nci maddesine 
dayanarak, en son merci olarak B. M. Meclisine 
müracaat etmiştir. 

Şimdi, bu sarih talep karşısında Hâmid Şev
ket Bey diyor ki; B. M. Meclisi, kararı infaza 
salâhiyettar mıdır'? Ben, salâhiyettardır diyorum. 
İnfaz ettirecektir. Sebebi; B. M. Meclisinin fonk
siyonu teşriî ve icrai kuvveti haiz olmasıdır. 
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Meclisi Âli teşriî ve icrai kuvveti haizdir. Teşriî 
kuvveti bizzat yapar, icrai vazifeyi de bilvekâle 
yaptırır. Kendi arasından seçmiş olduğu kadroya 
emir verir. Emirleri nedir! Büyük Millet Mecli
sinden çıkardığı kanunlar ve kararlardır. İç Ni
zamnamemizin 50 nci maddesinde şöyle bir hü
küm vardır; yukarısını okunuyorum (Kanunlara, 
nizamnamelere muhalif gördükleri hususlarla bir 
hakkın ihkak edilmemesi veyahut ihmal edilmesi 
üzerine gönderilen arzuhalleri Dilekçe Encümeni 
tetkik öder ve bir karara varır.) diyor. Bu nizam
namenin 59 ncu maddesi ne diyor; (Vekiller ken
dilerine gönderilen arzuhallerle arzuhaller üze
rine encümence ittihaz olunup tebliğ edilen mu-
karrerat hakkında icra ettikleri takibatı ve ken
dilerince müttehaz kararları, nihayet iki ayda 
encümene bildirirler.) 

Encümen karar veriyor, diyor ki: Devlet Şû
rasının ittihaz ettiği bu kararı infaza mecbursun. 
Maarif Vekâleti bu kararı tebellüğ ettikten son
ra, vekâlet encümene (bu madde hükmüne itti-
baen) emri yerine getirdiğini bildirmekle mükel
leftir. Çünkü benim kuvvei teşriiyemin vekilidir. 

Kaldı ki, bizi Büyük Millet Meclisi olarak, 
teşriî fonksiyonumuzu keenlemyekün ^addettiği 
takdirde kudreti icraiye nerede kalır? 

Burada bir ilâm okunuyor, biz parmak kaldı
rıyoruz ve bir adamı ipe sallandırıyoruz. Bunun 
infazını Adliye Vekâletine bırakıyoruz. Şu hal
de Büyük Millet Meclisine niyabeten Dilekçe Ko
misyonunun ittihaz ettiği kararın tebliğinden 
sonra bunu Maarif Vekâleti icra ile mükelleftir. 

Hânıit Şevket Rey, arkadaşımızın istidradi 
bir itirazları daha var. O da şu, diyorlar ki : 
Üniversite Senatosu buraya gelip de konuşa
bilir mi? Sen bunu davet edebilir misin? İcabe-
derse bir kararla davet edebilirim. Esasen Üni
versiteler Kanunu gereğince üniversiteler muh
tardır ama, idari kısımlardan dolayı Hükümet, 
yani Maarif Vekâleti kendisini Mecliste temsil 
eder. Maarif Vekâleti bütçesini tanzim eder ve 
encümende ve burada müdafaa eder. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Me
sul edebilir misin? 

REFET AKSOY (Devamla) —- TUnniyabe 
mesul edebilirim. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Ka
tiyen. 

REİS — Rica öderim karşılıklı konuşmayı
nız. 
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REFET AKSOY (Devamla) —• Bu itibarla 

Arzuhal Encümeninin vermiş olduğu karar ye
rindedir, mazbatanın kabulü lâzımgelir. 

REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Çok muhterem arkadaşlarım, 1943 
senesinde tekevvün eden bir fiilden dolayı mah
kemeye, yani Şûrayı Devlete, ondan sonra da, 
iki vesile ile, Meclis Arzuhal Encümenine inti
kal eden mesele bugüne kadar sürüp gelmiştir. 

Vekâletimize bu hususta tevcih edilmiş bir 
sual yoktur, bir istizah mevcut değildir. Ancak 
Meclis gündeminin tetkiki sırasında vekâleti 
dolayısiyle alâkadar eden böyle bir meseleye 
muttali olduk tşin tetkikatmı yapmak üzere 
müstenidatını aradık. Maalesef müstenidat Ar
zuhal Encümeninde; tamamiyle agâh olmadık. 
Üniversite, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
ile temasa geçtik, çok uzun zamandan beri bu 
mesele devam ettiği, kalın ve büyük bir hale 
gelen bu dosya mahzene kaldırıldığı için berayı 
tetkik bu dosyanın mahzenden çıkarılıp vekâle
timize tevdi edileceği ifade edildi. Bir kere şu
rasını arbedeyim ki, binnetiee bugün Meclisin 
ittihaz buyuracağı kararın mahiyeti ve veçhi 
ne olursa olsun, vekâleti ilgilendiren bir karar 
olacağı ve bunun üzerinde daha esaslı bir tar
tışma yapılıp esaslı bir neticeye vâsıl olunması 
için Heyeti Gerilenin bu işi gelecek celseye tali
kim zaruri görmekteyim. Kaldı ki usul nokta
sında da bir meseleye temas edeyim : Gündem
deki evrak münderecatmdan muttali olduğuma 
göre hâdise üzerine Şûrayı Devlet bir karar 
ittihaz etmiştir. Bu ittihaz edilen karar infaz 
edilmemiştir. Evrak münderecatına bir nebze 
baktığımız zaman bir iadei muhakeme sebebiyle, 
Maarif Vekâletinin bir iadei muhakeme yoluna 
başvurması sebebiyle infaz etmediği, bu iadei 
muhakeme talebinin de reddedildiğini bu müza-
kerat esnasında bugün öğrenmiş bulunuyoruz. 

Devlet Şûrası bir karar ittihaz etmişse bu 
kararın 1943 ten beri bugüne kadar infaz edil
memesi halinde * Hükümete Arzuhal Encümeni 
yoliyle bir şey tevcih olunabilir mi, olunamaz 
mı? Bunun üzerinde durulması lâzımdır? infaz 
edilmesi lâzım bir husus varsa bu tekrar Arzu
hal Encümenine neden gitmiştir? Meselenin 
esası hakkında karar alınmıyan ahvalde gidile
bilir, bir haksızlığa işaret mevzuunda gidilebi

lir. Şûrayı Devletin bir kararı var, bu karar 
infaz edilmemiışse bu noktadan Heyeti Celilenin 
Hükümeti murakabe ietme yolu, kanaatimce bu 
değildir. Fakat her halü kârda, biraz evvel arz 
ettiğim gibi, meselenin esasına lâyikıyle vâkıf 
olmak ve esaslı bir karar ittihaz edebilmek için 
gündemin bu maddesindeki meselenin gelecek 
celseye tali'kma karar vermenizi rica ediyorum. 

REFET AKSOY (Ordu) — Vekâlet tarafın
dan daha vazıh bir cevap mı verilecek?.. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Şüphesiz efendim. 

REİS — Salâhattin Toker. 
SELAHATTIN TOKER (Elâzığ) — Muhte

rem arkadaşlar, bu işi tetkik eden encümene dâ
hil olduğum için birkaç noktayı Yüksek Heyeti
nize arz etmeyi lüzumlu görüyorum. 

Efendim, encümende bu işi tetkik ederken es
ki dosyaları okuduk ve raporte eden arkadaşları 
dinledik. Arkadaşlarımızın ifadelerine, dosyadaki 
mevcut evraka göre hâdisenin esası şu : Müşteki 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin son, sınıf ni
dadır, dışarıdan imtihana girecektir. Usul ve ta
limata göre imtihana senatonun kararı ile gire
bilir. Bu arkadaş imtihana yetişememiş ve dâhil 
olamamıştır, yetişemeyince fakültenin dekanına 
başvurmuş, dekana, efendim ben yetişemedim, 
karara dâhil olamadım, ne olur bana müsaade 
edin de imtihana gireyim demiş, dekan da müsaa
de etmiş ve imtihana girmiş, girdikten sonra da 
muvaffak olmuştur. Fakat senatonun talimat ve 
usulüne göre bu arkadaş muamelesini ikmal edip 
imtihana girmediği için bu muvaffak oluşunu ka
bul etmiyorlar ve muvaffak olmamış addediyor
lar. ı 

Bu vaziyet karşısında kendisi, muamelesi ip
tal edildiği için Devlet Şûrasına başvuruyor. Bu 
arkadaş son sınıf talebesidir. 

Devlet Şûrası hâdiseyi tetkik, ediyor, hakika
ten usule göre doğru değildir, fakat ortada de
kanın müsaadesi vardır, imtihana da girmiştir, 
ve muvaffak- olmuştur, fiilî durum adalete uy
gundur, diyerek lehinde karar veriyor. Bunun 
üzerine ilâmın infazı için gidiyor. Fakat senato 
yine bunu usulüne uygun olmadığı için infaz et
miyor. Bunun üzerine Büyük Millet Meclisine 
başvuruyor. Diyor ki, bu lâzim - ül icra ve lâ-
zim - ül infaz bir ilâmdır. Bunu ilgili idare infaz 
etmiyor. Arzuhal Encümeni bunu tetkik ediyor. 
Yüksek Heyetinize arz edilen raporla diyor ki: 
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bu ilâmı infaz et. ilâmın mahiyeti bu. Ama son 
sınıfta muvaffak olmuş telâkkisine matuftur. Ar
zuhal Encümeni kararı çıkıyor. Bir aylık bir za
man geçiyor, Umumi Heyet kararı oluyor. Fa
kat bu karar çıkıncaya kadar birinci Danıştay 
kararma karşı Maarif Vekâleti iadei muhakeme 
talebinde bulunuyor. Bu iadei muhakeme talebi 
Danıştay kanunlarından hiçbirine istinadetmedi-
ği için Danıştayca bu, reddediliyor. Yalnız red
dedilirken Sayın îhsan Aktürel'in izah ettiği gi
bi, kanuni veya gayrikanuni olduğu münakaşa 
edilebilir. Danıştay iadei muhakeme kararının 
başında diyor ki, iadei muhakemeyi siz yapıyor
sunuz, bunu muvaffak olmadı sayıyorsunuz, 
ben ilâmımda, diploma verilir dedim, imtihan
da muvaffak olmuş sayılır dedim, diyorum. 

Danıştay bunu demeli mi, dememeli mi? Bu, 
ayrı bir meseledir. Şimdi, diploma verin, deme
dim, dediğine, fakat muvaffak olmuş sayıla
caktır, dediğine göre ve bu şekilde bir ilâm çık
tıktan sonra bu, senatoya veriliyor. Burası bi
rinci kararı kabul ediyor, imtihanı da kazanmış 
sayıyor, fakat diploma ver, demediği için aca
ba versem mesul olur muyum, diye düşünüyor. 
Çünkü diploma almak için başkaca bir mua
meleye v,e imtihana tâbi tutulmaya mevzuat 
müsait olmadığına göre, bu takdirde bu ilâm dip
loma verilmesini de tazammun etmektedir. Bi
naenaleyh Maarif Vekâleti haklı olarak tekrar 
Arzuhal Encümenine müracaat ediyor. Bu, 
diploma verme mahiyetinde midir, değil midir"? 
diyor. Biz işi Arzuhal Encümeninde tetkik 
ettik. Son sınıfta muvaffak olmuştur. Danış-
taym dediği gibi, diploma verme mahiyetin
de değildir. Muvaffak olmuştur, elbette 
diploma verecektir. Bunda tereddüdü mucip 
bir nokta yoktur. Hânıid Şevket Beyin dediği 
gibi, Arzuhal Encümeni Anayasa ve içtüzükte 
yazılı olduğu şekilde dosyasını incelemektedir. 
Biz bunu yeni bir hâdise olarak tetkik ettik. 
Yeniden karara bağladık. 

RElS — Tevfik Şenocak. 
TEVFlK ŞENOCAK (Erzincan) — Arka

daşlar, bendeniz de karara iştirak etmiş bir ar
kadaşınız olarak birkaç cümleden ibaret mâru
zâtta bulunacağım. Selâhattiu Toker arkada
şımız, bu imtihan ve Devlet Şûrası kararların
dan bahsetti. Bendeniz komisyonumuzun bu 
mevzuda verdiği kararın neye matuf olduğu
nu kısaca arz edeceğim. Danıştaym birinci ka-
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rarı müesses muamelenin iptaline dairdir. Yani 
diploma verilip verilmemesi hususunda açık 
bir kararı muhtevi değildir. Esasen dâvada 
böyle sarih bir* talep mevcut değildir. Danıştay 
şüphesiz ki bu gibi hallerde yalnız idari tasar
rufları iptal ile iktifa eder, idareye başka direk
tif vermez, idare hukukunun icapları da budur. 

işte bu birinci ilâm hükmü infaz edilme
yince; şüphesiz ki hak sahibi, ilâm hükmünü 
infaz etmiyorlar, diye Meclise müracaat etmiş. 
Bunu encümen tetkik ederek infazı lâzımgelir, 
demiş ve bu karar da Yüksek Heyetinizde iti
raza uğramadığı için başkaca tetkika arz edil
meden kesinleşmiştir. Bunu bir safha olarak bir 
tarafa ayıralım, ikinci safha başlıyor : idare
ce iadei muhakeme yoluna gidildi, diye infaz
da yine tereddüt hâsıl oluyor ve işte ikinci saf
ha burada başlıyor. Müşteki tekrar Meclise ge
liyor, diyor k i ; iadei muhakeme vesilesiyle be
nim ilâmımı infaz etmediler, halbuki Danış
tay eski karafmcja ısrar etti. Binaenaleyh in
fazı lâzımgelir. iadei muhakeme sebebiyle be
nim ilâmımı infaz etmemek doğru değildir. 

Şimdi, elbette ki encümen ikinci bir karar
la iadei muhakeme neticesinde sâdır olan ilâ
ma mâna veriyor, diyor ki ; idare olarak siz bu 
iadei muhakeme kararından infaza mâni bir 
hüküm mü çıkarıyorsunuz'» Bunda öyle bir şey 
yoktur, Danıştay eski ilâmını aynen teyidedi-
yor. Ancak bir cümle ilâvesi vardır, o da ben
denize ve anladığıma göre bu bir hükmün ta
dilini ve ahkâmı cedideyi muhtevi değildir. Da
nıştay diyor ki ; ilâmı iptal için sebep yoktur, 
iadei muhakeme talebini de reddediyoruz; an
cak zaten evvelki kararımızda, diploma veril
sin veya verilmesin, diye bir şey yoktur, bu
nun için diploma verilsin, diye ilâmda bir hü
küm de sevk edilmemiştir. Yani idare bu iptal 
kararının icabı ne ise yerine getirsin; biz baş
ka bir şey diyemeyiz. 

işte selef komisyon, iadei muhakeme netice» 
sinde sâdır olan ilâmın infazına tereddüt hâsıl 
olduğu için iadei muhakemeye dair olan ilâm 
müştekinin hakkını ihlâl etmez, bilâkis teyi-
deder. Diyerek bu ikinci safhada, ikinci bir ka
rar daha veriyor. Bu karar da yine itiraza uğ
ruyor ve itiraz üzerine encümenimiz selef ko
misyonun, ilâmın infazı lâzım geleceğine dair 
olan kararı teyit mahiyetinde bir karara varı
yor. Yüksek Heyetiniz bu hâdisede hakem mev-
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kiindedir. ikinci ilâma selef komisyonun verdi
ği mâna belki yerindedir, belki değildir. Bu 
komisyon, Bahadır Dülger arkadaşımızın iti
razı üzerine iadei muhakeme ilâfaımı ele almış 
ve demiş ki, «Şûra evvelki ilâmını teyit suretiy
le, müştekinin hakkını tasdikan bu ilâmı ver
miştir. İlâmda diploma verilmesine dair bir 
fıkranın bulunup bulunmaması infaza mâni teş
kil etmez, infazı lâzımgelir. Şüphesiz bu infazı 
icra mevkiinde olan makam yapar. Dosya da 
şimdi geldi, dosyayı okudum. Yüksek Heyetini
zi belki tenvire medar olur diye iki safhaya 
ayırdım. 

Birinci safha, itirazsız kesinleşmiştir. 
İkinci safha da iadei muhakeme ilâmı üzeri

ne selef komisyonun kararı itiraza uğradığından 
iş Yüksek Heyetinizin hakemliğine arz edilme
si lâzımdır, içtüzük bunu âmirdir. 

Şimdi hulâsa edeyim; hakikaten dâvanın 
evvelinde ve sonunda diploma verilmesi için 
sarih bir talep .göremedim ancak davacı imtiha
na girdim, muvaffak oldum bu imtihanı keen-
lemyekün addediyorlar, hakkım muhteldir, 
diyor, bunu Şûra, ilk defa reddetmiş, tas
hihi karar istenmiş, Maarif Vekâleti dâva
da muhataptır. Hâmid Şevket Bey üsta
dımızın mülâhaza i t t ik le r i gibi başka bir ma
kam değildir. Binaenaleyh tashihi karar üzerine 
Şûra evvelce reddettiği dâvayı kabul ile mua
meleyi iptal ettiğini tesbit ederek işi karara 
bağlamıştır ancak iadei muhakeme talebi üze
rine evvelki ilâm hükmü teyidedilmiş olduğu 
halde Şûrayı Devletin iadei muhakeme talebi
nin reddine dair olan kararında şöyle bir fıkra 
var, mazbatayı da okudular dinledik, diploma
nın verilmesi veya verilmemesi hususunda Şû
rayı Devletçe verilmiş bir karar yoktur, bu 
noktayı hiç incelememiştir, sadece muameleyi 
iptal eylemiştir. Selef komisyonun esbabı ınuci-
beli kararını biz yerinde bulduk. Çünkü; iadei m u-
hakeme talebinin reddi karşısında Şûrayı Dev
letin diploma meselesi hakkında bir cümle ifa
de etmesi hukuki bir hüküm ifade etmez, onu 
iptal kararını izah sadedinde söylemiştir. Şu 
halde biz, iadei muhakeme talebinin reddinden 
dolayı Arzuhal Encümeninin itiraza uğrıyan ka
rarını yerinde bulduk. Ve üç satırdan ibaret 
olup Heyeti Âliyenize dağıtılan matbuada, görül
düğü gibi, Yüksek . Heyetinizin tasdikma arz 
eyledik. Bu karar itiraza uğradığı içindir ki, 
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huzurunuza gelmiştir; Yoksa her hangi bir şe
kilde kanun veya nizamname ve teamül hari
cinde yapılmış bir şey yoktur. Bu itibarla maz
batanın aynen kabulünü istirham ediyoruz. 

REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar, müzakerenin 
devamı, bir kere daha, görüşmelerin taliki zaru
retini ortaya koymuş bulunuyor. Bu sebeple ikin
ci defa olarak huzurunuza çıkmak mecburiyetin
de kaldım. 

Bendenizden sonra meseleye temas eden iki 
hatip arkadaşımızın yaptıkları açıklamada şöyle 
bir hususa şahit olyoruz. Şimdi eğer Üniversite, 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültsinin Şûrayı Dev
let kararını infaz etmemesinden dolayı bu hak
sız muameleye karşı, müşteki, bu meseleyi Arzu
hal Encümenine getirmiş ise şu halde Arzuhal 
Encümeninin vazifesi sadece Şûrayı Devlet ka
rarını infaz etmemek suretiyle bir haksız mua
mele yapan Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
nin Şûrayı Devlet kararını infaz etmesi husu
sunda bir karar vermesidir. Bunun dışında He
yeti Celilenizin bundan evvelki devrelerde içti
hat haline gelmiş kararlarından da anlaşılmak
tadır ki bir kere adlî veya idari kaza merciine 
intikal etmiş hâdiselere Meclisi Âli hiçbir şekil
de karışmıyor. 

Şimdi, arkadaşımızın .mütalâasından anlıyo
ruz ki, Arzuhal Encümeninin sonradan 'ittihaz 
ettiği karar, Şûrayı Devletin bir nevi iadei mu
hakeme şeklinde verdiği kararı tefsir eder mahi
yettedir. Arkadaşımızın ileri sürdüğü mütalâa 
bu şekildedir k'i buna cevaz yoktur. 

Şimdi, acaba, Şûrayı Devletin kararını Dil 
ve Tarih - Coğrafya Fakültesi neden infaz etme
miştir! Maarif Vekâletinin 1943 te başlıyan şu 
hâdise sebebiyle iadei muhakemeye gitmesinin 
sebepleri nedir? Ve ondan,sonra imtihana girip 
muvaffak olduğuna göre ve buna rağmen me
zun addedilmemesinin sebebi, acaba hakkı olma
dığı halde imtihana girmesi midir? imtihana 
girmiş muvaffak olmuş. Onun 'için yanlış bir 
karara varmamak için, lehte veya aleyhte, hata
ya düşmemek için meselenin esaslı bir şekilde 
tetkik ve Heyeti Celilenize Hükümet olarak kâ
fi derecede malûmat vermek üzere bu müzake
relerin talikini rica ediyorum. (Doğru sesleri) 

REİS — Behzat Bilgin. 
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BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Efendim, ben

deniz kısaca şunu arz etmek istiyorum ki, bu 
uzun müzakere, kanaatımca, Arzuhal Encümeni
nin usulsüz olarak verdiği iki karardan neşet 
etmektedir. Usulsüz dediğim zaman, netice iti
bariyle kararın yanlış olduğunu kasdetmiyorum. 
llâmid Şevket Beyefendinin izah ettiği gibi, 
vâsıl olduğu netice muhik olabilir. Şu bakım
dan usulsüzdür, bir vatandaş Daniştaydan bir 
karar istihsal ediyor, sonra bu karar infaz edil
mediği için Büyük Millet Meclisine müracaat 
ediyor, Encümen keyfiyeti müzakere ediyor, Da-
niştadan istihsal edilmiş olan bir ilâmı vaeibül-
inf'az mıdır, değil midir diye müzakere etmej^e 
Encümenin salâhiyeti dâhilinde değildir. Mecli
sin dahi salâhiyeti yoktur. 

Daniştaydan istihsal edilmiş bir ilâmın, her 
halü kârda infaz edilmiş olması icabeder. Bina
enaleyh bu bakımdan Arzuhal Encümeninin ka
rar almasına mahal yoktur. 

Bir vatandaş şikâyet ediyor, diyor ki, benim 
mahkemeden istihsal etmiş olduğum bir ilâmı 
infaz etmiyorlar, infaz mercii vazifesini yapmı
yor, diyor. 

Merci neresidir? Maarif Vekâletidir. Bilerek 
veya bilmiyerek ilâmı tatbik etmemektedir. 

O halde Encümene düşen vazife sarihtir. Ma
arif Vekilini çağırır, keyfiyeti izah eder, 
eğer Maarif Vekâletinin ilâmı infaz et
memesinde bir sebep varsa ve bu se
bep de muhik değil ise, keyfiyeti Meclise 
arz eder ve Maarif Vekili Devlet Şûrasından 
alman bir ilâmı infaz etmemektedir, lâzınicelen 
muameleyi tâyin buyurun, der. Bu muameleye 
sual takriri veya istizah takriri ile, mevkii mua
meleye girer. Her halü kârda Arzuhal Encü
meni Daniştaydan. istihsal edilmiş olan bu ilâ
nım infazı lâzımdır, şeklinde bir karar vermesi 
fuzulidir. Çünkü; böyle bir karar vermeye sa
lâhiyeti olsa, aksine de salâhiyeti olması lâzm. 
gelir. Acaba böyle bir şey mütalâa edilebilir mi? 
Arzuhal Encümeni hâdiseyi tetkik ettikten son
ra Danıştay böyle bir karar vermiştir. Ama bu 
kararın infazına mahal yoktur, şeklinde bir ka
rar ittihaz etsin. Buna imkân yoktur, demekle 
bizim Arzuhal Encümeninin birinci kararı fu
zulidir. Birinci kararı fuzuli olunca ikinci ka
rarı da fuzuli oluyor. Çünkü; kendisine taallûk 
etmediği bir mevzuu taallûk ettiği şekilde mü
talâa etmiş. Bu zemin üzerinde B. M. M. muta-
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lâaya devam edecek olursa Maarif Vekilinin de 
çok güzel işaret ettikleri gibi, Danıştaym ikinci 
ilâmının tefsirine kendisini salahiyetli addetmiş 
olacaktır. Halbuki kaza mercilerinin verdiği ka
rarların tefsirine Meclisiniz salahiyetli değildir. 
Arzuhal Encümeni de salahiyetli değildir. Çı
karmış olduğu bir kanunun hatalı tatbiki ha
linde tefsire salahiyetli bulunan bu Meclis, ka
za merciinin kanunları tatbik şeklini hiçbir za
man müzakere mevzuu yapamaz. Binaenaleyh, 
meselenin bu şekilde cereyanına mahal yoktur. 
Şimdi yapılacak iş, bu raporu komisyona iade 
etmek ve içtüzük hükümlerine göre işi tezek
kür edip bir karara varmasını temin etmektir. 
Bendenizin teklifim budur. (Doğru sesleri') 

REİS — Kifayeti müzakere takririni okutu
yorum : 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir, Maarif Vekilinin talik 

teklifini reye arz etmenizi saygılarımla rica 
ederim. 

Yozgad Mebusu 
Numan Kurban 

REİS — Kifayeti müzakere takririni yük
sek reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca takrirler vardır, okutacağım. 
REİS — Kifayeti müzakere takriri kabul 

edilmiştir. Ayrıca takrirler vardır; okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan mazbatanın, mevzuun da

ha esaslı surette tetkiki için, komisyona iadesi
ni arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Hadi Hüsman 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere ettiğimiz mevzu hakkında Maarif 

Vekilinin izahatta bulunabilmesi için bu konu
nun gelecek Celseye bırakılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Ordu 
Sabri İşbakan 

26 . XI . 1954 
Yüksek Reisliğe 

Arzuhal Encümeni raporunda kazai bir ilâ
mın ne sebeple infaz edilmediği ve infazı lâ-
zımgeldiği halde infaz edilmemesinin mesuliyeti 
mucip olup olmadığı hususları hakkında izahat 

155 — 



1 : 9 26.11 
verilmemiş bulunduğundan bu hususların tet
kik ve ikmali için komisyona iadesini teklif ede
rim. 

Trabzon Mebusu 
E. Nutku 

REÎS — Teklif iki tarzda tecelli etmektedir. 
Birincisi, komisyona havale ve gelecek İnikada 
taliki. Diğeri, esaslı bir tetkikat yapmak için 
dosyasiyle birlikte mazbatanın komisyona hava
lesi. Aykırı olanı gelecek Celseye tehiri teklifi
dir. Bu kabul edilmediği takdirde komisyona 
havalesini reyinize arz edeceğim. Gelecek İnika
da tehirini kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Raporun dosyası ile birlikte komisyona ia
desine dair teklifi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir 
efendim; mazbata dosyası ile birlikte komisyo
na verilmiştir. 

2. — Erzurum Mebusu Bahadır Dülger'in, 
Arzuhal Encümeninin 12 . III . 1954 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 8258 sayılı Kararın Umu
mi Mey ette görüşülmesine dair takriri ve Arzu
hal Encümeni mlazbatası (4/12) (1) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 

(Mazbata okundu) 
REİS — Söz istiyen yok. Mazbatayı reyle

rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

3. — Erzurum eski Mebusu Fehmi Çobanoğ'-
lu'nun, Arzuhal Encümeninin 1. XI. 1952 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 4088 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair tak
riri ve Arzuhal Encümeni mazbatası (4/13) (2) 

(1) 
(2) 

5 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
6 sayılı matbua zaptın nihayetindedir. 
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(Mazbata okundu.) 
REİS — Söz istiyen 

okuyacağız. 
yoktur. Takrir var, 

26 . X I . 1954 
Riyasete 

Yüksek kumanda mevkiinde bulunmuş ve 
Millî Mücadelede mühim hizmet ve yararlık gös
termiş olduğu malûm bulunan emekli general 
Cafer Tayyar Eğilmez hakkındaki kararın mu
cip sebebi olan sicil meselesinin bir kere de hü
kümetçe tetkik edildikten sonra muameleye tâ
bi tutulmasının daha âdilâne olacağı kanaatiyle 
mazbatanın encümene iadesini rica ve talebede-

rız. 
İstanbul Mebusu 

T. Yazıcı 
Bursa Mebusu 
M. Erdener 

REİS — Bir defa da hükümet tarafından 
incelenmek üzere mazbata komisyona havale 
edilsin mealinde bir takrir vardır. 

Reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.... Takrir kabul edilmiştir, mazbata 
komisyona verilecektir. 

4. — Erzurum Mebusu Sabri Erduman'ın, 
Arzuhal Encümeninin 1 . XI . 1952 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 5125 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve 
Arzuhal Encümeni mazbatası (4/15) (1) 

(Mazbata okundu). 
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen 1.. 

Yok. 
Mazbatayı reyinize arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ruznamede görüşülecek başka madde yok

tur. 29 Teşrinisani 1954 Pazartesi saat 15 t.e top
lanmak üzere içtimaa son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,45 

(1) 7 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

TASHİHLER 
Bu İnikat zabtının sonuna bağlı matbualarda aşağıdaki tashihler yapılacaktır. 

S. Sayısı Sayfa Sütün Satır Yanlış Doğru 

4 
7 
7 
7 

2 
1 
2 
2 

2 
2 
1 
1 

26 tatbikin 
16 geciktirilmiyeceği 
1 mümanat 
9 ref'ine, 

tatbikinin 
geciktirilemiyeceği 
mümanaat 
ref'ini, 

T. B. M. M. Matbaası 



Devre : X 
îçtima : 1 S. S A Y I S I : 

Erzurum Mebusu Bahadır Dülger'in, Arzuhal Encümeninin 8 . V I I . 
1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki 6524 sayılı Kararın Umu
mi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni maz

batası (4 /11 ) 

8 .VII . 1953 
Yüksek Başkanlığa 

Dilekçe Komisyonunun Haftalık karar cetvelinin 68 nci sayısında neşredilmiş bulunan 6524 sayılı 
Kararın Umumi Heyette konuşulmasını arz ederim. 

Erzurum Mebusu 
B. Dülger 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Kâğıtiş. No. : 16608-20359-20464 
Arzuhal En. No. : 15498-18987-19063 

K. K. No. : 4-367 

25.1.1954 

Yüksek Reisliğe 

Eskişehir Lisesi Fransızca öğretmeni İsmail 
Başaran hakkında selef komisyonca verilip 
8 . VII . 1953 gün ve 68 sayılı cetvelle neşredilen 
10 . VI . 1953 tarihli ve 6524 sayılı Karara karşı 
Erzurum Mebusu Bahadır Dülger tarafından 
süresi içinde itiraz edilmiş olduğundan bu bap
taki evrak tekrar incelendi. 

Adı geçen İsmail Başaran'm davacı sıf atiyle 
Devlet Şûrasından istihsal ettiği 27 . IV . 1943 
gün ve 916/2262 sayılı ilâmda : «Dil ve Tarih -
Coğrafya Fakültesinde dekanın müsaadesiyle 
imtihana girmiş ve muvaffak olmuş bulunan 
mumaileyhin bilhassa bu fiilî vaziyeti nazara 
alınmaksızın talimatnamenin tadili şeklinde ka
rar ittihazı hukuk esaslarına olduğu gibi hakka
niyet kaidelerine de tevafuk edemiyeceğinden, 
adı geçenin verdiği imtihanın kabul edilmeme
si şeklinde tesis olunan muamelenin iptaline ka
rar verildi» denilmekte olup, bu kararı muhtevi 
mezkûr ilâm kanun yollarından geçirilmek su
retiyle kesinleşmiştir. 

Mahiyet ve münderecatmdan yukarda bahse
dilen bu ilâmın fakültece infaz edilmediği yo
lunda dilekçi İsmail Başaran tarafından ileriye 

sürülen şikâyet üzerine meseleyi inceliyen selef 
komisyon; fakültenin şikâyete mevzu teşkil 
eden muamelesiyle, daha evvel hâsıl olmuş bu
lunan muhkem kaziyeyi ihlâl ettiğini görerek, 
mezkûr ilâma mugayir olan bileümle muamele 
ve kararlarının iptaline ve adı geçen İsmail Ba
şaran'in girmiş olduğu imtihanı kazanmış bu
lunduğuna mütedair olan mezkûr şûra ilâ
mının aynen tenfizi lüzumuna karar vermiş ve 
9 . VI . 1952 gün ve 4807 sayılı bu karar itiraz 
edilmemek suretiyle katîleşmiş ve binaenaleyh 
Umumi Heyet kararı mahiyetini iktisabeylemiş-
tir. 

Muhtevası belirtilen işbu karardan sonra 
tekrar müracaatta bulunan İsmail Başaran, ko
misyonun bir emri makzi halini almış olan ba
his mevzuu kararının da Fakültece infazından 
imtina edildiğini beyanla bu karar hükmünün 
dahi yerine getirilmesi hususunun sağlanmasını 
istemiş, bu sırada Millî Eğitim Vekâleti eliyle 
Fakülte Dekanlığından alman bir yazıda da 
iadei muhakeme talebinin reddi hakkındaki 
ilâmın bir fıkrasına istinatla dilekçiye diplo
ma verilemiyeceği ve bu sebepten komisyon ka-



rarınm infazı cihetine gidilemiyeceği beyan 
edilmiş bulunmakta idi. 

Selef Komisyon; son müracaat ile, Dekanlık 
yazısında zikredilen ve iadei muhakeme talebi
nin reddine mütedair bulunan ilâm üzerinde 
icabeden tetkikatı yapmış ve vardığı neticeyi, 
hâdisenin mahiyeti bakımından, bir karara bağ
lamak lüzumunu duymuştur. 

Gerek dilekçinin son müracaatı gerekse De
kanlık yazısı üzerine selef komisyonun vermiş 
olduğundan bahsedilen son kararında ise : Dev
let Şûrasının iadei muhakeme talebinin reddi
ne mütedair olan ilâmı yalnız kendi mevzuuna 
mütaallik ve maksur olup tavzih talebi üzerine 
verilmiş kararlar cümlesinden bulunmadığı ve 
komisyonun ilk kararma mesnet ittihaz ettiği 
Şûra ilâmının hükmü de hiçbir veçhile ortadan 
kaldırılmamış olduğu cihetle, kendisine kanu* 
nen ve hukukan başka bir mahiyet izafesine 
imkân olmıyan mezkûr iadei muhakeme tale
binin reddini mutazammm ilâmın diplomaya ta
allûk eden bir fıkrasına bakılarak, Şûranın muh
kem kaziye halini alan mukaddem tarihli kararı
nın infazsız bırakılması asla caiz olamıyacağın-
dan, bu yoldaki komisyon kararının değiştirilme
sini veya tatbikin tehirini mucip bir sebebin 
mevcut bulunmadığına ve binaenaleyh gerek Şû
ranın katîleşen ilâmının gerek bu ilâmın aynen 
infazı lâzım ve zaruri olduğuna mütedair bulu

nan komisyon kararı hükmünün yerine getiril
mesi icabedeceğine işaret edilmiş bulunmaktadır. 

Tarih ve numarası raporumuzun mukaddeme-
sdnde gösterilen bu son karara raci olarak Erzu
rum Mebusu Bahadır Dülger tarafından ileriye 
sürülen ve bir sebebi ihtiva etmiyen itiraza bi
naen hâdise bu kere komisyonumuzca ariz ve 
amik incelenerek yukarıdaki bentlerde münderiç 
maddî, hukukî ve kanuni sebep ve deliller karşı
sında mezkûr itiraz iltifata şayan görülmemiş 
olduğundan, bu itirazın taallûk ettiği kararda 
ısrar olunmam ittifakla kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyeti, Yüksek Meclisin tasvibine sunul
mak üzere saygı ile arz ederiz. 

Dilekçe Komisyonu Eeisi 
Maraş 

Abdullah Ay t emiz 
Kâtip 
Elâzığ 

IIamit Ali Yöney 
Balıkesir 

A. Fahri İşeri 
Kastamou 

Muzaffer Âli Mühto 
Seyhan 

Salim Serçe 
Yozgad 

Y. Karslıoğlu 

R 

Sözcü 
Trabzon 

S. Esat Alperen 

Ordu 
Zeki Mesut Sezer 

Grümüşane 
A. K. Varınca 

Malatya 
Âbdülkadir özbay 

Urfa 
. K. Timuroğlu 

Zongullak 
R. Sivişoğlu 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Zat ve Kâğttiş. No. 

16608-20359-20564 
Arzuhal Encümeni . 

15498-18987-19063 
Esas No. 4-11 
Karar No. 1 

No. 

Yüksek Reisliğe, 

Selef Encümence hazırlanmış olan işbu maz
batanın bu kere Eneümenimizcc yapılan müza
kere sonunda aynen kabulüne ittifakla karar ve
rildi. Keyfiyeti saygı ile arz ederiz. 
Arzuhal Encümeni Eeisi Mazbata Muharriri 

Konya Bingöl 
A, F, Ağaoğlu N. Araş 

Kâtip 
Elâzığ 

Selâhattin Toker 
Edirne 

C. Köprülü 
Kastamonu 

M. Â. Mühto 

19 . XI . 1954 

Çorum 
H. Ortakcıoğlu 

Erzincan 
T. Şenocak 

Zonguldak 
N. Diken 

( S. Sayısı : 4 ) 



Devre : X m 
İçtima: 1 S. S A Y I S I : O 

Erzurum Mebusu Bahadır Dülger'in, Arzuhal Encümeninin 12 . III. 
1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki 8258 sayılı Kararın Umu

mi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni 
mazbatası (4 /12) 

12 . III . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Arzuhal Encümeninin 87 sayılı haftalık karar cetvelindeki 9 . I I . 1'954 tarih ve 8258 sayılı 
Salih Güler'e ait Kararın Umumi Heyette görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum Mebusu 
Bahadır Dülger 

Arzuhal Enoümeni mazbatası 

2\ B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 19 . XI . 1954 

Zat ve Evrak. No. 1723$ 
Arzuhal En. No. 16049 

Esas No. 4-12 
Karar No : 2 

Yüksek Riyaset Makamına 

Hınıs'ın, Kagyik köyünden Salih Güler'in; taki dosya tekrar tetkik olunmuştur. 
Birirîci Cihan Harbinde askerlik hizmetini ifa Dosya arasında bulunan Millî Müdafaa Ve-
etmekte iken yaralanması sebebi ile sol ayağın- kâletinin bu müracaatla ilgili yazısında: Müste-
dan malûl kaldığı halde; Millî Müdafaa Vekâ- dinin; 1325 tarihli Tekaüt Kanununun 24 ve 
letince kendisine aylık bağlanmadığından şikâ- 25 nci maddelerinin aradığı eski vesaik ve ra-
yeti muhtevi; 3 Ocak 1953 tarihli arzuhali üze- poru ibraz edememiş ve şubesinde de mâlûliye-
rine ittihaz olunup; 12 . I I I . 1954 gün ve 87 tine dair bir kayıt bulunamamış olduğundan 
sayılı haftalık karar cetvelinde münteşir ve 4/1004 sayılı Meclis kararı gereğince kendisine 
iddia olunan maluliyetin tevsik' ve tesbit olun- maaş bağlanmasının mümkün olamadığı belirtil-
ması halinde 4/1004 sayılı Meclis Kararma gö- mistir. 
re malûl aylığı bağlanıp bağlanamıyacağının Bu duruma göre, şikâyetçinin kanunun ara-
takdiri kaza merciine ait olduğundan mumai- dığı bu vesaiki ibrazı halinde kendisine maaş 
leyhin icabında bu mercie müracaatta muhtar bağlanacağı; ancak buna rağmen kanunen tanı-
bulunmasma binaen; vâki isteği hakkında bir nan hakkının şu veya bu kanuni «sebeple veril-
muamele ifasına mahal görülmediği hakkındaki memesinden doğacak yani idarenin bu yoldaki 
8258 sayılı Karara; Erzurum Mebusu Bahadır tasarrufundan mütevellit ihtilâfın tetkikinin da 
Dülger tarafından ve Heyeti Umumiyede görü- vazife cihetinden kaza merciini ilgilendireceği de 
şülmesi talebi ile yapılan itiraz üzerine bu bap- aşikâr bulunmaktadır. Bu vaziyeti açıklıyan ve 



vatandaşa kanuni yolunu gösteren selef komis
yon kararı bu bakımdan isabetli görülmügtür. 
Mevzuubahis kararın tasdik ve itirazın reddi hu
susu işbu mazbatamızla Umumi Heyetin tasvip
lerine sunulmak üzere arz ve takdim kılındı. 

Arzuhal Encümeni 
Eeisi Mazbata Muharriri 
Konya Bingöl 

A. Fahri Ağaoğhı N. Arm 

Kâtip 
Elâzığ 

Selâhattin Tûker 
Çorum 

H. Ortakcıoğlu 
Kastamonu 

M. Âli Mühto 
Mardin 

B. Erdem 

Afyon Karahisar 
8. Komitan 

Edirne 
C. 'Köprülü 

Mardin 
R. Kemal Timuroğlü 

Malatya 
A. Köroğlu 

*>•** 

( Ü. Sayısı : I ) 



Devre : X f\ 
îçtimatl S. S A Y I S I : D 

Erzurum eski Mebusu Fehmi Çobanoğlu'nun, Arzuhal Encümeni
nin 1 . X I . 1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 4088 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal En

cümeni mazbatası ( 4 /13 ) 

17 . XI . 1M2 

Yüksek Başkanlığa 

Dilekçe Komisyonunun 1 . XI . 1952 tarihli ve 42 sayılı haftalık kurar cetvelindeki 6 . V . 1952 
tarihli ve 4088 sayılı Emekli General Cafer Tayyar Eğümez'e ait Kararın Kamutayda görüşülme

sini arz ve teklif eylerim. v 
Erzurum Milletvekili 

Fehmi Çooanoğlu 

Arzuhal Encümeni maıbataü 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 19 .XI. 1954 

Zat ve Kâğıtiş. No. :6859 
Arzuhal En. No.: 6331 

Esas No.: 4-13 
Karar No.: 3 

Yüksek Reisliğe 

Emekli General Cafer Tayyar Eğilmez'in, 9 . 1 . 1928 tarihinde 1120 sayılı müşterek karar-
indî ve gayrikanuni bir şekilde; siyasi mülâha- name ile siciline binaen tekaüde sevk olunduğu 
zalara yer verilmek ve ikramiyeden dahi mah- ve müddeti hizmetinin de 29 sene 10 ay ve 8 
rum bırakılmak suretiyle hakkında tatbik olu- günden ibaret bulunması itibarı ile kendisine 
nan tekaütlük muamelesinden şikâyeti muta- ikramiye verilemediği anlaşılmakta ve bu mev-
zammm; 31 Ocak 1951 tarihli müracaatı üzeri- zuda açtığı idari dâvanın da 10 Teşrinisani 
ne Arzuhal Encümenince müttehaz ve haftalık 1928 gün ve Devlet Şûrası Deavi Dairesi 710 sa-
karar cetvelinin 1 . XI . 1952 tarih ve 42 sayı- yılı kararı ile reddedilmiş bulunduğu görülmek-
sında münderiç ve talebin kısmen kaza merci- tedir. 
ince incelenmiş ve kısmen de bu mercilerce in- Bu duruma göre; talep; yapılan tekaütlük 
celenmesi lâzımgeleceğinden bahis bulunan muamelesinin o tarihte mer'i Askerî Tekaüt ve 
6 . V . 1952 gün ve 4088 sayılı Karara; Erzurum istifa Kanununa aykırı bulunmasına binaen; 
Mebusu Fehmi Çobanoğlu tarafından Umumi iptalini ve keza ikramiye hakkının itasını mu-
Heyette görüşülmesi talebi ile yapılmış olan iti- tazammm bulunması itibarı ile tamamen kaza 
razı üzerine bu baptaki dosya Encümenimizce merciinin tetkikına tâbi bir mesele olarak te-
incelenmiştir. zahür etmekte ve nitekim ikramiyenin verilme-

Dosya muhtevasına nazaran : Müstedinin meşine mütaallik olan kısmı dahi bu mercice 



- â -
tetkik ve reddedilmiş bulunmaktadır. ' Gerek 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi
nin : Hâkimlerin; bütün dâvaların görülmesin
de ve hükmünde müstakil oldukları ve bu işle
rine hiçbir türlü karışılamıyacağı şeklindeki 
mutlak ifadesi ve gerekse Dahilî Nizamnamenin" 
Arzuhal Encümeninin vazifelerini tâyin ve tes-
bit eden 53 ncü maddesi ve mezkûr maddeler 
hükmünü müeyyit bulunan 311 sayılı Yüksek 
Meclis Kararı karşasmda itiraza uğrıyan selef 
komisyon kararının isabetli bulunduğu net'ice 
ve kararına varılmıştır. Bu bakımdan eski ka
rarın aynen kabulü ile itirazın reddi hususu
nun Umumi Heyetin Yüksek tasviplerine sunul

ması işbu mazbatamızla arz olunur. 

Arzuhal Encümeni Reisi 
Konya 

A, F. Ağaoğlu 
Kâtip 
Elâzığ 

flelâhattin Toker 
Çorum 

H. Ortakcıoğlu 
Kastamonu 

f¥. Â. Mühto 

Mazbata Muharriri 
Bingöl 

N. Araş 

Afyon K. 
8. Koraltan 
Edirne 

A. Cemal Köprülü 
Malatya Mardin 

A. Köroğlu B. Erdem 
Mardin 

R. K. Timuroğlu 

( S. Sayısı : 6 ) 



Devre : X ^ 
içtima :1 S. S A Y I S I : f 

Erzurum Mebusu Sabri Erduman'ın, Arzuhal Encümeninin 1 . X I . 
1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 5125 sayılı Kararın Umu

mi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni 
mazbatası (4 /15) 

U.Xl. 1952 

Yüksek Başkanlığa *•J 

Dilekçe Komisyonunun 1 . X I . 1952 tarihli ve 47 sayılı haftalık karar cetvelinde dercedilmiş bu
lunan Korgeneral Kemal Yaşmkılıç'a ait 16 . V I . 1952 tarihli ve 5125 sayılı Kararın Kamutayda 
görüşülmesini arz ve teklif eylerim. 

Erzurum Milletvekili 
Sabri Erduman 

Arzuhal Encümeni mazbatan 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 19 . XI. 1954 

Zat ve Evrak. No. : 12566 
Arzuhal En. No. : 11679 

Esas No. : 4-15 
Karar No. : 4 

Yüksek Riyaset Makamına 

Korgeneral Kemal Yaşınkılıç'ın; 10 ve 12 
nci Kolordu kumandanlıkları vekâletinde bulun
duğu zamana ait, ceman 12 ay 35 günlük ika
met yevmiyelerinin verilmemesi üzerine Askerî 
Temyiz Mahkemesinde açmış olduğu dâvanın; 
devlet borçları hakkındaki 5 senelik zaman aşı
mına tâbi tutularak bu cihetten reddolunduğun-
dan şikâyeti mutazammm; 15 . I I . 1952 tarihli 
müracaatı dolayısiyle müttehaz; 1 . X I . 1952 
tarih ve 47 sayılı haftalık karar cetvelinde mün
teşir ve talebin kaza merciince incelenerek kara
ra bağlanmış olan bir hususla ilgili bulunması 
itibariyle Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesinin sarahati muvacehesinde bir işleme 
tâbi tutulamıyacağma dair olan 16 . V I . 1952 
tarih ve 5125 sayılı Karara; Erzurum Mebusu 

Sabri Erduman tarafından; Dahilî Nizamna
menin 57 nci maddesine istinaden, müddeti içe
risinde ve hiçbir mucip sebep zikrolunmaksızm 
itirazda bulunulmuş olduğundan bu bapta dos
ya tekrar tetkik olunmuştur. 

Müstedinin beyan ettiği idari ihtilâfın; fil
hakika vazifedar kaza merciine intikal ettirilip 
ve Askerî Temyiz Mahkemesinin 22 . V I I I . 1951 
tarihli ve 51-340/51-912 sayılı Kararı ile, müruru 
müddet cihetinden reddedildiği anlaşılmaktadır. 
Bu durum, hâdisede davalı durumunda olanın 
lehine bir kaziyei muhkeme teşkil etmekle; Teş
kilâtı Esasiye Kanununun yukarda temas olu
nan 54 ncü maddesinin son bendinin; mahkeme 
kararlarının Büyük Millet Meclisince ve Vekil
ler Heyetince dahi tebdil, tadil, geciktirilmiye-



eeği ve hükümlerinin infazına mümanat oluna-
mıyacağı şeklindeki mutlak ifadesi ile, keza Ar
zuhal Encümeninin vazifelerini tâyin ve tesbit 
eden Dahilî Nizamnamenin 53 neü maddesi 
ve 311 sayılı Meclis Kararı muvacehesinde Encü
mence tetkik ve bir karara raptı mümkün bulun
mamaktadır. 

Bu bakımdan isabetli görülen selef komisyon 
kararının ref'ine, tebdil ve tadilini mucip bir 
cihet görülmediğinden aynen kabulüne karar ve
rilmiştir. 

Keyfiyet işbu mazbatamızla Umumi Heyetin 

Yüksek tasviplerine sunulmak üzere arz olunur. 

Arzuhal Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Konya Bingöl 

A. F. Ağaoğlu N. Araş 
Kâtip 
Elâzığ Afyon K. Çorum 

flelâhattin Toker 8. Koraltan H. Ortakcıoğlu 
. Edirne Kastamonu Mardin 

Cemal Köprülü M. Â. Mühto R. K.Timur oğlu 
Mardin Malatya 

B. Erdem A. Kör oğlu 

( S. Sayısı : 7 ) 


