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On altıncı İnikat 

13 .XII .1954 Pazartesi 

Münderecat 

1. — Sabık zabıt hülâsası 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Sualler ve cevaplar 
A —• Şifahi sualler 
1. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 

İğdır, Tuzluca ve Kağızman kazaların 
Horasan şosesine ve demiryoluna bağlıya
cak olan yolun inşaatının ne zaman ikmal 
olunacağına ve bu yolun devlet yolları ara-
vSina alınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Nafıa Vekilinden şifahi suali (6/20) 

2. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 
Kars vilâyeti kazalarını merkez kazaya bağ
lı yan şoselerde Kış aylarında gidiş ve geli
şin sağlanması için ne gibi tedbirler alındı
ğına dair Nafıa Vekilinden şifahi suali 
(6/21) 

3. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 
Kars ve mülhakatında kerestenin ihtiyaç sa
hipleri tarafından ucuz ve kolay bir surette 
temini hususunda ne gibi tedbirler alındı
ğına dair İktisat ve Ticaret ve Ziraat vekil
lerinden şifahi suali (6/22) 

4. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 
Kars - Çıldır yolunun tamir ve inşası hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Nafıa Ve-
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kilinden şifahi suali (6/23) 
5. — Müzakere edilen maddeler 
1. — Bafra'nın Köseli köyünde kayıtlı 

Abdürrahmanoğlu Rahim, diğer adı, İbra
him Kırtoklıı ile Vezirköprü'nün Tamalı 
köyünde kayıtlı Hüseyinoğlu Halil Er-
oğul'un ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası (3/46) 92 

2. — İçel eski Mebusu Şahap Tol'un, 
Arzuhal Encümeninin 13 . II . 1952 tarih
li haftalık karar cetvelindeki 1436 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 
dair takriri ve Arzuhal Encümeni maz
batası (4/19) 92:93 

3. — Kastamonu eski Mebusu Hayri 
Tosunoğlu'nun, Arzuhal Encümeninin 20 . 
1 . 1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
7754 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair takriri ve Arzuhal Encüme
ni mazbatası (4/32) 93 

4. — Afyon Karahisar (Konya, eski) 
Mebusu Murad Âli Ülgen'in, Arzuhal En
cümeninin 3 . I I I . 1954 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 8034 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri 
ve Arzuhal Encümeni mazbatası (4/42) 93 
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5. — Manisa Mebusu Muzaffer Kurban-

oğlu'nun, Arzuhal Encümeninin 12 . III . 
1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
8278 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair takriri ve Arzuhal Encü
meni mazbatası (4/48) 

B — Tahrirî sualler 
1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, 

üniversite talebelerinin siyasetle iştigal et
memeleri hakkında ne düşünüldüğüne ve 
Amerika ve Avrupa üniversitelerinde tale-
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belerin siyasetle meşgul olup olmadıkları
na dair Başvekâletten olan sualine Maarif 
Vekili Celâl Yarıdımcı'mn tahrirî cevabı 
(7/D 

2. — Manisa Mebusu Nafiz Körez'in, 
İzmir - Ankara devlet yolunun Salihli -
Menye - Kula - Gemikaya - Çataltepe isti
kametlerinden Uşak'a kadar olan kısımla
rının yapımına ne zaman başlanacağına da
ir sorusuna Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğ-
lu'nun tahrirî cevabı (7/30) 
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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Sayın mebuslardan bâzılarına izin verilmesi 
hakkındaki Riyaset tezkeresi okunarak izinler 
kabul edildi. 

îcra memuru Hakkı Şişmanoğlu hakkında 
Arzuhal Encümeninin 1952/22 sayılı haftalık 
karar cetveliyle neşrolunan 1466 numaralı Ka
rarma dair mazbatası üzerinde bir müddet mü
zakere cereyan ettikten sonra talep üzerine maz
bata Arzuhal Encümenine iade olundu. 

Ağrı'nın Mengeser köyü nüfusunda kayıtlı 
İbrahimoğlu Babahan Taşdemir'in ölüm cezası 
hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası kabul 
edildi. 

istanbul Teknik Okulu öğretmenlerinden 
yüksek mühendis Burhan Çiçekoğlu'nun terfi 
müddeti hakkında Arzuhal Encümeninin 1953/ 
77 sayılı karar cetvelindeki 7377 numaralı Ka
rarma dair mazbata, kabul olundu. 
. Abdülfettah yetimlerine maaş bağlanmasına 
dair Arzuhal Encümenini 1953/61 sayılı hafta
lık karar cetvelindeki 5985 numaralı Kararına 

dair mazbata kabul edildi ve karar kaldırıldı. 
Ali Agâh Timurtaş'm Vakıflar İdaresi hak

kındaki şikâyetine dair Arzuhal Encümeninin 
1951/17 sayılı haftalık karar cetveliyle neşrolu
nan 1042 numaralı Kararı hakkındaki mazbata 
kabul olundu. 

Ordu Mebusu Refet Aksoy'un, Belediye Ka
nununun ikinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifinin reddine dair Dahiliye 
Encümeni mazbatası kabul edildi. 

Ticaret Kanununun 483 ve 484 ncü madde
lerinde değişiklik yapılmasına dair kanun tekli
finin birinci müzakeresi ikmal edildi. 

13 . XII . Î954 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Samsun Mebusu Antalya Mebusu 

Tevfik İleri Attilâ Konuk 
Kâtip 

Kayseri Mebusu 
Ömer Mart 

Sualler 

Şifahi sualler 
1. — Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'm, 

mesken buhranının önlenmesi için yabancı mem
leketlerden getirilmesi düşünülen takma evle
re ve maden işletmeleri için lüzumlu olan di
reklerin hariçten getirilmesi takdirinde met

re kübünün kaç liraya mal olabileceğine dair 
şifahi sual takriri, İktisat ve Ticaret ve İşletme
ler vekâletlerine gönderilmiştir. (6/29) 

2. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, Ava
nos - Himmetdede yolunun yapılmaması sebe
bine ve Avanos - Galaba yolunun hangi tarihte 
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ikmal edileceğine dair şifahi sual takriri, Na
fıa ve Dahiliye vekâletlerine gönderilmiştir. 
(6/30) 

3. — Samsun Mebusu Muhittin özkefeli'nin, 
Samsun hava alanının iki defa eksiltmeye çı
karılmasına rağmen ne sebeple ihale edileme
diğine dair şifahi sual takriri, Nafıa Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/31) 

4. — Van Mebusu Kemal Yörükoğlu'nun, 
Van'ın yakınında bulunan linyit madeninin ne 

zaman işletmeye açılacağına dair şifahi sual 
takriri, işletmeler Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/32) 

Tahrirî sual 
1. — Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'm, 

Samsun'u Zonguldak'a bağlıyacak olan kara 
yolunun Sinob ve Kastamonu bölgesindeki kı
sımlarının inşasına ve Ayancık - inebolu kara 
yoluna dair tahrirî sual takriri, Nafıa Vekâ
letine gönderilmiştir. (7/51) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyihalar 
1. — Federal Almanya Cumhuriyetinin Ku

zey Atlantik Andlaşmasma iltihakına dair Pro
tokolün tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/149) 
(Hariciye Encümenine) 

2. — Türk Ticaret kanunu lâyihası (1/150) 
(Adliye Encümenine) 

3. — Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe 
giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyi
hası (1/151) (Adliye Encümenine) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
lâyihası (1/152) (Maliye ve Bütçe encümenle
rine) 

Teklifler 
5. — idare Âmiri izmir Mebusu Mehmet Al-

demir ve iki arkadaşının, 1954 malî yılı Muvaze-
nei Umumiye Kanuna bağlı (A/ l ) işaretli cetve
lin Büyük Millet Meclisi kısmında değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi (2/58) (Bütçe 
Encümenine) 

6. — idare Âmiri izmir Mebusu Mehmet Al-
demir ve iki arkadaşının, 1954 malî yılı Muvaze-
nei Umumiye Kanununa bağlı (A/l.) işaretli cet
velin Divanı Muhasebat Keisliği kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi (2/59) 
(Bütçe Encümenine) 

7. — Kütahya Mebusu ihsan Şerif özgen ve 

iki arkadaşının, Nakil Vasıtaları hakkındaki 3827 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/60) (Bütçe 
Encümenine) 

8. — Sivas Mebusu Etem Erdinç ve altı ar
kadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi (2/61) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

9. — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku 'nun, 
Millî Korunma Kanununun tadili hakkındaki g 
6084 sayılı Kanunun birinci maddesinin değiş- ( ' 
tirilmesine dair kanun teklifi (2/62) (Ticaret, 
Dahiliye, Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
10. — Manisa Meusu Sudi Mıhçıoğlu'nun, 

Arzuhal Encümeninin 1. X I . 1952 tarihli hafta
lık karar cetvelindeki 4431 sayılı Kararın Umu
mi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzu
hal Encümeni mazbatası (4/53) (Ruznameye) 

11. — Mardin (Urfa eski) Mebusu Reşit Ke
mal Timuroğlu'nun, Arzuhal Encümeninin 
13 . I I . 1952 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
1475 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair takriri ve Arzuhal Encümeni mazba- -
tası (4/63) (Ruznameye) 

12. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
Arzuhal Encümeninin 5.1.1953 tarihli hafta
lık karar cetvelindeki 5128 sayılı Kararın Umu
mi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzu
hal Encümeni mazbatası (4/58) (Ruznameye) 
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B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 15,05 

REÎS — Tevfik îleri 

KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Attilâ Konuk (Antalya). 

3. 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Elâzığ mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 

YOKLAMA 

REİS Ekseriyetimiz vardır, celseyi açıyo
rum. 

SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHİ SUALLER 

1. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, İğdır, 
Tuzluca ve Kağızman kazalarını Horasan şose
sine ve demiryoluna bağlıyacak olan yolun inşaa
tının ne zaman ikmal olunacağına ve bu yolun 
devlet yolları arasına alınması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Nafıa Vekilinden şifahi suali 
(6/20) 

REİS — Mehmet Hazer burada mı? (Yok 
sesleri). Sual sahibi olmadığından gelecek İnika
da kalmıştır. 

2. — Kars Mebum Mehmet Hazer'in, Kars 
vilâyeti kazalarını merkez kazaya bağlıyan şo
selerde Kış aylarında gidiş ve gelişin sağlanma
sı için ne gibi tedbirler alındığına dair Nafıa 
Vekilinden şifahi suali (6/21) 

REİS — Sual sahibi olmadığından gelecek 

İnikada kalmıştır. 

3. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Kars 
ve mülhakatında kerestenin ihtiyaç sahipleri ta
rafından ucuz ve kolay bîr surette temini husu
sunda ne gibi tedbirler alındığına dair İktisat 
ve Ticaret ve Ziraat vekillerinden şifahi suali 
(6/22) 

REİS — Aynı şekilde sual sahibi bulunma
dığından gelecek İnikada kalmıştır. 

4, — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Kars -
Çıldır yolunun tamir ve inşası hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Nafda Vekilinden şifahi suali 
(6/23) 

REİS — Aynı şekilde sual sahibi bulunma
dığından gelecek İnikada kalmıştır. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Bafra'nın Köseli köyünde kayıtlı Ab-

dürrahmanoğlu Rahim, diğer adı İbrahim Ktr-
toklu ile Vezirköprü'nün T amali köyünde kayıtlı 
Hüseyinoğlu Halil EroğuVun ölüm cezasına çarp
tırılmaları hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası (3/46) (1) 

REİS — Mazbatayı okutuyorum efendim. 

(Adliye Encümeni mazbatası okundu). 

(1) 30 sayılı matbua zaptın sonundadtr. 

REİS —: Söz istiyen yoktur. Mazbatayı reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — İçel eski Mebusu Şahap Tol'un, Arzu
hal Encümeninin 13 .II. 1952 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 1436 sayılı Kararan Umumi 
Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal 
Encümeni mazbatası (4/19) (1) 

(1) 36 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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I : 16 1&.IZ 
BEİS — Mazbatayı okutuyorum efendim. 
(Arzuhal Encümeni mazbatası okundu). 
REİS — Söz istiyen var mı efendim? 
Mazbatayı reylerinize arz ediyorum: Kabul 

edenler... Etmiyenler... Mazbata kabul edilmiş ve 
böylece Arzuhal Encümeninin 13 . I I . 1952 ta
rihli cetvelindeki 1436 sayılı Kararı kaJdırmış 
bulunmaktadır. 

3. — Kastamonu eski Mebusu Hayrı Tosun-
oğlu'nun, Arzuhal Encümeninin 20 . I . 1954 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 7754 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair takri
ri ve Arzuhal Encümeni mazbatası (4/32) (1) 

(Mazbata okundu) 
REİS — Mazbata, hakkında söz istiyen yok

tu:'. Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiş ve iti
raz reddedilmiştir. 

•/. — Afyon Karahisar (Konya eski) Mebusu 
Murad Âli Ülgen'in, Arzuhal Encümeninin 3 . 
III . 1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
8034 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine, dair takriri ve Arzuhal Encümeni mazba
tası (4/42) (2) 

(1) 37 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 38 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

.1964 Ğ : 1 
(Mazbata okundu) 

REİS —• Mazbata hakkında söz istiyen yok
tur. Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler.. Mazbata kabul edilmiş böyle
ce Arzuhal Encümeninin 3 . I I I . 1954 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 8034 sayılı Karan 
kaldırılmıştır. 

5. — Manisa Mebusu Muzaffer Kurbanoğlu'-
nun, Arzuhal Encümeninin 12 . III . 1954 tafih-
li haftalık karar cetvelindeki 8278 sayılı Kara
rın Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri 
ve Arzuhal Encümeni mazbatası (4/48) (1) 

REİS — Mazbatayı okutuyorum. 

(Mazbata okundu) 

REİS — Mazbata hakkında söz istiyen yok. 
Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiş ve itiraz red
dedilmiştir. 

Ruznamede görüşülecek başka madde yoktur. 
15 Aralık Çarşamba günü saat 15,00 te toplanıl
mak üzere celseye son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,25 

(1) 39 sayılı matbua zaptın sommdaokr. 
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t : 16 13 .12 .1954 Ö : 1 

B — TAHRI1 

1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, üni- i 
versite talebelerinin siyasette iştigal etmemeleri 
hakkında ne düşünüldüğüne ve Amerika ve Av
rupa üniversitelerinde talebelerin siyasetle meş
gul olup olmadıklarına dair Başvekâletten olan 
sualine Maarif VekiU Celâl Yardamcı'nın tahri- \ 
n cevabı (7/1) i 

10 . VI . 1954 I 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorumun Başvekil ve Maarif Veki- | 
linden yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. . I 

Saygılarımla. 
Burdur Mebusu 

Mehmet özbey ı j 

.1. Üniversitede dersler iki sömestr halin- j 
de devam eler. 

Birinci sömestr Kasım ayında başlar, Aralık 
ve Ocak ayında tedrisata devam eder, Şubatta | 
tatil yapar, ikinci sömestr olarak Mart, Nisan, ! 
Mayısta dersler devam ederek tatile girer. Hazi- | 
ran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları ta- I 
tildir. Sömestr tatili olan Şubat ayı ile altı ay ' 
tatil yapar, ayrıca üniversite tedrisat yaptığı bu i 
altı ay içerisinde de ayrıca millî ve dinî tatil ' 
günleri de çoktur. (Hâkimiyeti Millîye bayramı, | 
Gençlik Spor bayramı, Yılbaşı, Bahar bayramı, ! 
Şeker ve Kurban bayramları) tatilleri de ilâve 
edilirse gençlerimizin okuduğu günlerin azaldığı i 
görülür. I 

Bundan başka üniversitede okuyan gençler I 
tatil münasebetiyle memlekete gidiş ve dönüşle
rinde yine birkaç gün kaybederler. Hocalardan ! 
da derslerine geç başlayıp erken bitirenler de 
vardır. Bütün bu vaziyete göre üniversitede eği- I 
tim süresi dört aya kadar düşer, haddizatında 
çok ağır olan yüksek tahsil dersleri bu kadar az I 
ve dgj^hir zamanda yapıl amıyacağı gibi üstelikte 
bu dört ay zarfında talebeler siyasi cereyanlara 
katılırsa; yarının kudretli Türkiye'sini kuracak 
olan bu gençler, istikbalde memleketi kurtaracak 
faydalı bilgileri ne zaman elde edebileceklerdir? 

Hakikatta güvenimiz ve istikbalimiz olan bu 
aydın Türk gençlerini âzami randımanla yetiş
tirmek mecburiyetindeyiz. Bu itibarla üniversite 
talebesinin siyasetle iştigalinin kendilerine ve me
sailerine zararlı olacağı kanaatindeyim. Yarını- | 
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r SUALLER 

mızı kuracak olan, müspet ilimlerle mücehhez 
bu aziz Türk gençleri hayata atılınca diledikleri 
ve beğendikleri partinin prensipleri üzerinde ça
lışsınlar, fakat okulda ve üniversitede dersleri 
ile meşgul olsunlar, timin olduğu yerde siyaset 
olmamalıdır. 

2. Dünyada ileri memleketlerde Amerika ve 
Avrupa üniversitelerinde talebeler siyasetle meş
gul olurlar mı, olmazlar mı? Her milletin üniver
sitesinin siyasi bünyesi ve karakteri nedir? Han
gi üniversite talebeleri siyasetle iştigal ederler, 
hangileri etmezler? 

T. C. 
Maarif Vekâleti 2 . VII . 1954 

Üniversiteler Bürosu 
Sayı 1, 5750 

Özet: Burdur Mebusu 
Mehmet Özbey'in tahri
rî sual takriri hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
11 Haziran 1954 tarihli ve 104/356 sayılı ya

zıları cevabıdır: 
Üniversite talebelerimizin siyasetle iştigali, 

Amerika ve Avrupa üniversitelerinde talebele
rin siyasetle meşgul olup olmadıkları hakkın
daki Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, Başve
kâletle Vekâletimizin cevaplandırmasını iste
diği, tahrirî sual takririnin cevabı ilişik olarak 
saygı ile sunulmuştur. 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

T. C. 
Maarif Vekâleti 

Üniversiteler Bürosu 
Sayı 1 

Özet: Üniversite öğrneci-
lerinin siyasetle iştigali
ne dair olan tahrirî sual 
takriri hakkında. 

Sayın Mehmet özbey Burdur Mebusu 
Ankara 

10 Haziran 1954 tarihli tahrirî sual takriri
niz cevabıdır: 

1. Kanuni mevzuatımıza göre, 21 yaşını ik» 



1 : 16 13.12 
mal etmiş her Türk vatandaşı siyasi haklara 
sahip olduğu gibi, üniversite öğrencilerinden 
mezkûr yaşı doldurmuş bulunanlar da bu hak
lara sahiptir. 

Ancak, üniversite ve diğer yüksek tahsil öğ
rencilerinin siyasi cereyanlara kapılarak hare
ket etmeleri sebebiyle, tahsil hayatları ve müs
takbel inkişafları bakımından, doğacak mah
zurlar üzerinde dikkatle durulmaktadır. 

2. Amerika ve Avrupa üniversitelerindeki 
talebelerin siyasetle meşgul olup olmadıklarını, 
bu memleketlerin üniversitelerindeki siyasi bün
ye ve karakterin nelerden ibaret olduğunu, 
hangi yabancı üniversite talebelerinin siyasetle 
iştigal ettiklerini, hangilerinin etmediklerini 
tesbit etmek için tetkikler yapıldığını, neticesi
nin ayrıca bir yazı ile bildirileceğini saygı ile 
arz ederim, 

Maarif yekili 
C. Yardımcı 

2. — Manisa Mebusu Nafiz Körez'in, izmir -
Ankara devlet yolunun Salihli - Menye - Kula-
Gemikaya - Çataltepe istikametlerinden Uşak a 
kadar olan kısımlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına dair sualine Nafıa Vekili Kemal Zey-
tinoğlu'nun tahrirî cevabı (7/30) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sualimin Nafıa Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygılarımla arz ederim. 

Manisa 
Dr. Nafiz Körez 

İzmir - Ankara kese devlet yolunun Ankara -
Emirdağ, izmir - Salihli kısımları yapılmıştır. 

Salihli - Menye - Kula - Gemikaya - Çatalte
pe istikametlerinden Uşak'a kadar kısmını da 
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etüd ve projeleri yapılmış ve proje aplikasyon
ları bir buçuk sene evvel bitmiş ve katî kazıkları 
çakılmıştır. 

Programa göre tahminen bu kısımların yapı
mına ne zaman başlanacaktır? 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 
Hususi Kalem 

Sayı v 593 

10 . XII . 1954 

T. B. Millet Meclisi Reisliğine 
Ankara 

22 . XI . 1954 gün ve 559-7/30-2587 sayılı 
yazı karşılığıdır: 

İzmir - Ankara devlet yolunun Salihli -
Menye - Kula - Gemikaya - Çataltepe istika
metlerinden Uşak'a kadar olan kısımlarının ya
pımına ne zaman başlanacağına dair Manisa 
Mebusu Nafiz Körez tarafından verilen tahrirî 
sual takririne hazırlanan cevabın ilişik olarak 
sunulduğunu sayvılarımla arz ederim. 

Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğhı 

İzmir - Ankara devlet yolunun Salihli -
Menye - Kula - Gemikaya - Çataltepe istikamet
lerinden Uşak'a kadar olan kısımlarının yapı
mına ne zaman başlanacağına dair Manisa Me
busu Nafiz Körez'in tahrirî sual! takriri aşağıda 
cevaplandırılmıştır: 

İzmir - Ankara devlet yolunun Salihli -
Kula - Gemikaya - Çataltepe istikâmetinden 
Uşak'a kadar olan kısmı henüz devlet yolları 
ağına dâhil bulunmamaktadır. Halen devlet 
yolları arasında bulunan bâzı mühim ksımılarm 
yapımlarının ikmalini mütaakıp bu güzergâh 
devlet voli arı arasına alınacaktır. 

*>•« 

TASHİHLER 

Bu înikad zabtının sonuna bağlı matbualarda aşağıdaki tashihler yapılacaktır: 

S. Sayısı Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

36 
38 
38 

2 
2 
2 

1 
1 
2 

11 
27 
27 

mâruzâtımızla 
vukulhulduğuna 
Teşkilâi Esasiye 

mazbatamızla 
vukubulmadığına 
Teşkilâtı Esasiye 



T. S. M. M. Matbaası 



tfevre : X f\f\ 
îçtima:l S. S A Y I S I : O U 

Bafra'nın Köseli köyünde kayıtlı Abdürrahmanoğlu Rahim, diğer 
adı İbrahim Kırtoklu ile Vezirköprü'nün Tamah köyünde kayıtlı 
Hüseyinoğlu Halil Eroğul'un ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın

da Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası ( 3 /46 ) 

T. C. 
Başvekâlet 1. IX . 1954 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. 5/4-211 

Büyük.Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Samsun'un Fener caddesindeki mağaralarda yaşıyan Ilyas kızı 1316 doğumlu Gülika (namı 
diğeri Muhsine) Kalaycı 'yi, parasına tamaan 28 .X.1952 günü geceleyin boğarak öldürmekten 
suçlu, Bafra'nın Köseli köyünde kayıtlı olup Samsun'un Kalkancı köyünde mukim Abdürrah-
man oğlu, Arife'den olma 1339 doğumlu Rahim (diğer adı İbrahim) Kırtoklu ve Vezirköprü'nün 
Tamah köyünde kayıtlı olup Samsun'da hanlarda ikamet eden Hüseyin oğlu, Fahriye'den olma 
30 . I I . 1929 doğumlu Halil Eroğul'un ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Samsun Ağır Ceza 
Mahkemesinden verilen hükmün tasdikma ve sonraki kanuni işlemin Büyük Millet Meclisince 
yapılmasına dair olup Adliye Vekâletinin 30 . V I I . 1954 tarih ve 23750 sayılı tezkeresiyle gönde
rilen Temyiz Mahkemesinin 2 . X I I . 1953 tarih ve 2789/3137/2675 sayılı ilâmı ile bu işe ilişkin 
dosyanın bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz-ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
Adliye Encümeni 4 . XII . 1954 

Esas No. 3/46 
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 

Ilyas kızı 1316 doğumlu Gülika (Diğer adı 
Muhsine) Kalaycı'yi öldürmekten suçlu Bafra'
nın Köseli köyünde kayıtlı Abdürrahmanoğlu 
1339 doğumlu Rahim (Diğer adı İbrahim) Kır
toklu ile Vezirköprünün Tamah köyünde ka
yıtlı Hüseyinoğlu 30 . 2 . 1929 doğumlu Halil 
Eroğul'un ölüm cezasına mahkûm edildikleri 
hakkında Samsun Ağır Ceza Mahkemesinden 
verilen hükmün tasdikma dair Temyiz Mah
kemesi Birinci Ceza Dairesinden çıkan % . XII . 
1953 tarih ve 2789 esası 3137 karar sıayılı ilâm, 
Tîeşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi 
gereğince yapılması iktiza eden muamele için 

Başvekâletin 1 . IX . 1954 tarih ve 5/4 - 211 • 
sayılı müzekkeresiyle birlikte encümenimize ha
vale buyurulması üzerine bu işle alâkalı dâva 
donsyasmın tetkikmda: 

Samsun'un Fener caddesindeki mağaralarda 
yaşıyan Ilyas kızı 1316 doğumlu Gülika (Diğer 
adı Muhsine) Kalaycı'yı parasına tamaan 28 . 
X . 1952 günü geceleyin boğarak öldürdükleri 
mahkemece sabit görülerek hareketlerine uyan 
Türk Ceza Kanununun 450 nci madesinin 4 ve 
9 ncu bentlerine tevfikan ölüm cezasına mah-
kûm edildikleri anlaşılmıştır. 

Encümenimizde yapılan müzakere sonunda 



— 2 — 
suçlu Rahim (Diğer adı İbrahim) Kırtoklu ve 
Halil Eroğul'a hükmedilen ölüm cezalarının 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi 
hükmü gereğine* infazı hususunun Umumi 
Heyetin tasvibine arz olunmasına 24 . XI . 1954 
tarihinde karar verildi. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Aydın Çanakkale 
C. Ülkü S., Sezgin 

Denizli Erzincan Eskişehir 
/ . Hadtmhoğlu S. Perinçek II. Sezen 

Adliye Encümeni Reisi 
Konya 

H. özyörük 
Kâtip 

Zonguldak 
N. Kirişcioğlu 

Bu M. Muharriri 
Tokad 

O. Hacıbaloğlu 

Antalya 
E. Karan 

Jtzmir 
A. Güngören 

Kocaeli 
S. Vinçer 

Maraş 
M. özsoy 

Samsun 
R. O. Gümüşoğlu 

Yozgad 
M. Ataman 

Kırşehir 
M. Mahmudoğlu 

Konya 
T. F. Baran 

Nİğd'e 
H. H. Ülkün 

Sivası 
Ş. Ecevit 

( S. Sayısı : 30 ) 



Dtrre: X A A 
içtima: 1 S. S A Y I S I : O D 

İçel eski Mebusu Şahap Tol'un, Arzuhal Encümeninin 13.11.1952 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1436 sayılı Kararın Umumi He
yette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası 

( 4 /19 ) 

• 27 .II . 1952 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

istanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi talebesinden (Nihad Erim) e bir imtihan hakkı 
verilmesine dair Dilekçe Komisyonunun 13 . II . 1952 tarihli haftalık karar cetvelinde bulunan 
7 . 1 . 1952 tarih ve 1436 sayılı Kararı : Anayasa ve içtüzük hükümlerine muhalif olduğu gibi di
lekçinin iyi ahlâklı olması, dileği hüsnüniyetle yapılmış bulunması müstediye bir imtihan hakkı ve
rilmesini sağlıyamıyaeağından mezkûr kararın Kamutayda tekrar görüşülmesini itirazen arz ede
rim. 

içel Milletvekili 
Şahap Tol 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 9 . XII . 1954 

Zat ve Evrak No : 15208 
Arzuhal En. No : 13944 

Karar No : 25 
Esas No : 4/19 

Yüksek Reisliğe 

imtihanla girdiği Teknik Üniversitenin; 4 
ncü sınıfında evvelki sınıflara ait olan - Meka
nik 1 - dersinden 5 nci defa olarak ve son imti
han hakkını kullandığı halde muvaffak olama
dığından kaydının silinmesi ile; istikbal bakı
mından, telâfisi gayrikabil bir mağduriyete 
düştüğünden Yüksek Meclisten atıfet olarak bir 
imtihan hakkı daha tanınması talebinde bulu
nan Makine Fakültesi talebelerinden 1433 nu
maralı Nihad Erim'e ait istida üzerine; selef 
encümence ittihaz olunan ve 13 . I I . 1952 gün 
ve 22 sayılı haftalık karar cetvelinde yayınla
nan ve «Yüksek tahsilin son sınıfına yaklaştığı 
halde yalnız bir dersten muvaffak olamıyan di
lekçinin istikbalini kurtarmak bakımından iyi 
niyetle yaptığı dileği nazara alınarak hakkında 

tatbik edilen terkini kayıt muamelesinin kaldırı
lıp, (Mekanik - 1) dersinden yalnız bir defaya 
mahsus olmak üzere bir imtihan hakkı daha ve
rilmesine» dair; azadan Yusuf Ziya Turgut, Sa
lih Esad Alperen ve Nuri Ocakeıoğlu 'nun muha
lefetlerine karşı ekseriyetle verilen 1436 sayılı 
Karara; içel eski Mebusu Şahap Tol tarafından 
ve kararın Teşkilâtı Esasiye Kanununa ve Dahi
lî Nizamnameye muhalif olduğundan Umumi He
yette görüşülmesi talebi ile yaptığı itiraz üzeri
ne bu baptaki dosya tekrar tetkik ve müzakere 
olundu : 

Dosya arasında bulunan istanbul Teknik 
Üniversitesi Rektörlüğünün bu hususla ilgili ya
zısında ezcümle : Müstedinin durumu kendi be
yanı veçhile açıklanmış bulunmaktadır, 



Bu duruma göre; müstedi hakkında; bu 
mevcuda evvel emirde 4936 sayılı Üniversite
ler Kanununun 7 nci maddesine tevfikan fa
külte yönetim kurulu ve senatoca verilmesi ge
reken, bir karar bulunup bulunmadığı ciheti 
dahi araştırılmaksızın mücerret eseri atıfet ola
rak kendisine bir imtihan hakkı dahi verilmesi 
isabetli görülmemiştir. Bu itibarla itiraz olunan 
eski encümen kararının* kaldırılması kararlaş
tırılmıştır. 

Keyfiyet işbu maruzatımızla Umumi Hey

etin yüksek tasviplerine öunulmak üzere saygı 
ile arz olunur. 

Arzuhal Encümeni Reisi Bu Mazbata Muharriri 
Konya Kâtip 

A. F. Ağaoğlu Elâzığ 
8. Toker 

Bingöl Erzincan Kastamonu 
N. Araş T. Şenocak M. Â. Mühto 
Mardin Seyhan Siird 

B. Erdem 8. Serçe 8. Bedük 

( S. Sayısı : 36 ) 



Dtrre : X 
içtima : 1 S. SAYISI 37 

Kastamonu eski Mebusu Hayri Tosunoğlu'nun, Arzuhal Encümeni
nin 2 0 . 1 . 1 9 5 4 tarihli haftalık karar cetvelindeki 7754 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encü

meni mazbatası (4 /32) 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Dilekçe Komisyonunun 20 . I . 1954 günü dağıtılan haftalık karar cetvelmin 25 nci sayfasın
da yazılı Kurşunlu'dan Ömer ve AbdüUâtif Yalçın'a ait 17 . XI . 1953 gün ve 7754 sayılı 
Kararın Yüksek Meclis Umumi Heyetinde görüşülmesini itirazen arz ve teklif eylerim. 

20 . I . 1954 
Kastamonu 

H. Tosunoğlu 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak No. 12934 
Arzuhal En. No. 12040 

Karar No. 26 
Esas No. 4-32 

9 . XII . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Kurşunlu kazasından Ömer Yalçın ve Abdül-
lâtif Yalçın'in, Kurşunlu Asliye Hukuk Mahke
mesinden aleyhlerine sâdır olan bir men'i müda
hale ve ecrimisil kararına karşı yaptıkları tem
yiz ve tashihi karar taleplerini incelemeden, mü
cerret şifahi müracaatlara göre hüküm vermek 
suretiyle vazifelerini ihmal etmiş bulunan Tem
yiz Mahkemesi Birinci Hukuk Dairesi hâkimle
rinin Yüce Divana sevk olunmaları talebini muh
tevi şikâyet ve müracaatları üzerine; selef encü
mence verilen ve 20 . I . 1954 tarih ve 81 sayılı 
haftalık karar cetvelinde yayınlanan 7754 nu
maralı ve «cereyanı muameleye nazaran vâki ta
lep hakkında tâyini muameleye mahal görülme
diğine» dair olan Karara; Kastamonu eski Mebu
su Hayri Tosunoğlu tarafından, müddeti içeri
sinde itirazda bulunulduğundan bu baptaki dos

ya tekrar tetkik ve müzakere olundu. 
Adliye Vekâletinin dosya arasında bulunan 

bu hususla ilgili yazılarında ve şikâyet mevzuu
na ait olup ve encümenimize celp olunduğu anla
şılan dosyada : 

Mahallî mahkemenin şikâyetçiler aleyhine 
müttehaz kararının; usul ve kanuna uygun bu
lunmasına binaen tasdikini mübeyyin Temyiz 
Mahkemesi Birinci Hukuk Dairesinin bahis ko
nusu 21 . X . 1950 tarihli ve 3922 sayılı hükmü
nün; ilâmda yazılı bulunduğu şekilde tahlil ve 
münakaşa olunduktan sonra verildiği ve iddia 
olunduğu gibi dosya incelenmeksizin karara bağ
lanmasının varit olmadığı; bu durum müşteki
lerin bu mevzuda yaptıkları muhtelif şikâyetler 
dolayısiyle, yaptırılan incelemeler sonunda; ha
zırlanan Ceza İşleri Umum Müdürlüğü mütalâ-
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ası üe teyidedüdiği gibi, encümenin vâki işarı 
üzerine Hâkimler Kanununun 102 nci maddesi
ne tevfikan, Temyiz Mahkemesi 3 neü Hukuk 
Dairesi Reisi tarafından yapılan ihzari tahkikat 
neticesinden de anlaşılmasına binaen; verilen 
eski encümen kararı Eneümenimizce de isabetli 
görüldüğünden varit görülmiyen itirazın reddi 
bu mazbatamızla karar altına alınmıştır. Keyfi
yet Umumi Heyetin Yüksek tasviplerine sunul

mak üzere saygı île arz olunur. 
Bu mazbata muharriri 

Arzuhal Encümeni Reisi 
Konya 

A. F. Ağaoğlu 
Bingöl Erzincan 
N. Araş T. Şenocak 
Mardin Seyhan 

B. Erdem 8. Serçe 

Kâtip 
Elâzığ 

8. Toker 
Kastamonu 

M. Â. Mühto 
Siird 

8. Bedük 

( S. Sayışa : 37 ) 



Devre : X 
îçtima : 1 S. SAYISI 38 

Afyon Karahisar (Konya eski) Mebusu Murad Âli Ülgen'in, Arzu
hal Encümeninin 3 . III. 1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
8034 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve 

Arzuhal Encümeni mazbatası (4 /42 ) 

9 . III . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Arzuhal Encümeninin 3 . UT . 1954 tarihli ve 85 sayılı Haftalık Karar cetvelindeki 42 nci sa-
hifede yazılı bulunan Sedat Güner'e ait 25 . I . 1954 tarihli ve 8034 sayılı,Kar arın Umumi Heyette 
görüşülmesini arz ve rica ederim. 

Konya Mebusu 
M. Âli Ülgen 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak. No. : 13398 
Arzuhal En. No. : 12491 

Karar No. : 27 
Esas No. : 4/42 

9 . XII. 1954 

Yüksek Riyaset Makamına 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Tah
sis İkinci Müdürü Sedat Güner'in; 4621 sa
yılı Kanuna tevfikan iki üst derece 625 lira 
ücretle mülga Belediyeler Tekaüt Sandığı mu
hasebe müdür muavini olarak çalışmakta iken; 
5434 sayılı Kanunun muvakkat 7 nci maddesine 
tevfikan naklen tâyin edildiği şimdiki memuri
yetine ait ücretinin; mezkûr maddei kanuniye 
hilâfına almakta bulunduğu maaş derecesinin 
dununda 550 lira olarak tesbit edilmesindeki 
vâki zühul, Sandık idare Heyetinin yerinde 
bir kararı ile tashih ve kendisine 625 liralık 
bir kadro tahsis edilmiş ise de, Maliye Vekâ
leti tasvibine arz olunan bu kararın zikrolu-
nan kanunun 9 ncu maddesinin (a) fıkrası ile 
tanınan kanuni salâhiyet tecavüz olunmak su
retiyle ve Sandığın/ ısrar kararma rağmen tas
dik olunmaması üzerine kanunun vaz'ettiği 
âmir hükme istinaden, bizzarure Sandıkça da 
vekâlet görüşüne uyulmak suretiyle talebinin 

is'af olunmaması üzerine; açtığı idari dâva ile, 
yaptığı tashihi karar talebinin, Devlet Şûrasm-
ca; Sandık îdare Heyetinin mezkûr maddei ka
nuniye muvacehesindeki durumu nazarı itiba
ra alınmaksızın reddölunmasmdaki isabetsiz
likten şikâyetle; Sandık idare Heyetinin tama
men kanuni olarak tesbit ettiği 625 liralık kad
ronun kendisine tahsis ve buna göre tahak
kuk edecek olan farkı maaşlarının tediyesi 
talebini ihtiva eden müracaatı üzerine; se
lef encümence ittihaz olunup, 3 . I I I . 1954 gün 
ve 85 sayılı haftalık karar cetveli ile yayın
lanan 8034 sayılı ve «5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile; ilga 
olunan sandıkların memur ve hizmetlilerinden 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığında veya
hut bu sandıkların bağlı bulundukları kurumlar
dan birinde vazifeye alınacakların, bu kanunun 
geçici ,7 nci maddesine gör*e, almakta oldukları 
aylıklarla tâyinleri esası kabul edilip ve bu mad-



de hakkındaki Geçici Komisyon raporu ile de: Al
makta oldukları aylıklar tâbirine 4620 ve 4621 
sayılı kanunlar gereğince verilen tazminat ve 
kadro farklarının da dâhil bulunduğu, dolayı-
siyle maddenin fiilen alman aylık derecesini ifa
de ettiği belirtilmiş bulunmaktadır. 

Dilekçinin eski vazifesinde, 625 lirayı fiilen 
almış bulunması bakımından nakil mahiyetinde 
olan yeni vazifesine de ayni aylık derecesi ile tâ
yini yukarda açıklanan maddei kanuniye iktiza
sındandır. 

Mezkûr geçici 7 nci madde hükmüne tamamen 
uygun görülen sandık yönetim kurulunun dosya 
arasında bulunan; 13.1.1950 tarihli ve bida-
yeten yapılan yanlışlığın İslahını mutazammın ka
rarının Maliye Vekâleti ıtlarafmdan ve gene bu 
kanunun 9 ncu maddesinin (a) fıkrası ile tanı
nan ve Sandığın ancak kanun ve tüzük hüküm
lerine uygun görülmeyen kararlarının tasdik edil-
miyerek düzeltilmesi için iade olunması salâhiye
tinin bu hâdise de, istimalimde kanuni bir isabet 
görülememiştir. 

Her ne kadar ihtilâf Devlet Şûrasına intikal 
ettirilmiş ise de, dâva bu merci tarafından, Ve
sayet İdaresince yapılan muamele, davacının 
mensup olduğu dairece takabbül edilip aleyhine 
kaza merciine müracaat da vukubulduğuna göre 
dâvada Maliye Vekâletine husumet teveccüh et-
miyeceği ve filhial tetkik kabiliyeti bulunmadığı 
mucip sebebi ile reddedilmiştir. 

Sandıkça, kanunun 8 nci maddesinin (a) fık
rasında yazllı ve Maliye Vekâletinin tasdikma aı-z 
olunması icabeden kararların değiştirilmesi hak
kındaki vekâlet görüşüne uyulması da kanuni bir 
zaruret bulunmasına binaen; dilekçinin ihtilâf 
mevzuu olan durumunun muallakta kaldığı teza
hür etmektedir. 

Yukarda açıklanan kanuni ve hukuki sebep
lere binaen dilekçinin tallebinin kabulü ile, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığında aylığa is
tihkak kesbeylediği tarihten iftibaren ücret dere
cesinin 625 lira üzerinden tesbiti lüzumuna» dair 
ve Beis Abdullah Ay tem iz, Azadan Hâmit Ali 
Yöney, Salim Serçe ve Salâhettin Hüdaioğlu'nun 
vazife cihetinden vâki muhalefetlerine karşılık ek
seriyetle verilen karara; Umumi Heyette görüşül

mesi talebi ile, Konya eski Mebusu Murat Âli 
Ulgen tarafından, müddeti içerisinde itirazda, 
bulunulmuş olduğundan bu baptaki dosya tekrar 
tetkik ve müzakere olundu. 

Dosya arasında bulunan Devlet Şûrası 5 nci 
Dairesinin 51/1909 sayılı İlâmına göre; bahis 
mevzuu idari dâvanın fjlhjakika «550 liralık bir 
kadroda müstahdem buüunıan bir memura bu kad
ro üstünde bir maaş tediyesine mevzuat hüküm
leri müsait olmadığına ve davacının 625 liralık 
münhal bir kadroya nakli yolunda bir ihtilâf da 
ihdas etmemiş bulunduğuna ve Vesayet İdaresin
ce yapılan muamele davacının mensup olduğu 
idarece tekabbül edildiğine ve aleyhine kaza mer
ciine bir müracaat vuku bulmadığına göre, Ma
liye Vekâletinin bu dâva da hasım mevkiinde 
olamıyacağma binaen filhail tetkik kabiliyeti bu
lunmadığından reddedilmiş olduğu anlaşılmakta
dır. 

Bu duruma göre; şikâyete mevzu teşkil eden 
ihtilâf; kaza merciince tetkik ve bir karara 
bağlanmış bulunmaktadır. Bu vaziyet karşısında 
mu>tedinin aynı merciden tavzih talebinde bulun
maya ve kanuni sebeplerin mevcudiyeti halinde 
de sair kanun yollarına müracaat etmek hakkı 
dahi mahfuz bulunmaktadır. 

Teşkilâı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi 
ve bu maddenin tatbiki ile ilgili olarak Yüksek 
Meclisçe verilen kararlar muvacehesinde; ilâmda 
velevki bir hatanın mevcudiyeti iddia olunsa dahi, 
bu kabil meselelerin Arzuhal Encümenince tet
kiki mümkün bulunmadığından bu bakımlardan 
isabetli görülmiyen eski encümen kararının kal
dırılması işbu mazbatamızla karar altına alın
mıştır. 

Keyfiyet Umumi Heyetin Yüksek tasviple
rine sunulmak üzere saygılarımızla arz olunur. 

Arzuhal En. Reisi Bu Mazbata Muharriri 
Konya Kâtip 

A. Fahri Ağaoğlu Elâzığ 
S. Toker 

Bingöl Erzincan Kastamonu 
N. Araş T. Senocak M. Âli Mühto 

Mıardin Seyhan Siird 
B. Erdem S. Serçe S. Bedük 

;(ıS. »ayışa : 38) 
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Manisa Mebusu Muzaffer Kurbanoğlu'nun, Arzuhal Encümeninin 
12. III. 1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki 8278 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni 

mazbatası (4/48) 

12. ut. im 
Yüksek BedsHğe 

Arzuhal Encümeninin 12 . III .1954 tarihli ve 87 sayılı haftalık karar cetvelindeki 16 . ' I I . 
1954 tarihli ve 8278 numaralı H. Avni Gevgili'ye ait Kararın Umumi Heyette görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Manisa Mebusu • 
M. Kurbanoğlu 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak No : 20187 
Arzuhal En. No : 18828 

Karar No : 28 
Esas No : 4/48 

9 . XII . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Akhisar tüccarlarından Avni Gevgili'nin; 58 
küsur bin liralık bir vergi kaçakçılığı isnadı ile, 
5815 sayılı Kanuna tevfikan hakkında hükmo-
lunup ve kesbi katiyet etmiş bulunan 1,5 yıllık 
hapis mahkûmiyetinin; hilafı hakikat tanzim 
edildiği iddia olunan masraf vesikalarında ya
zılı ve aynı zamanda matrah ittihaz olunan bu 
meblâğda maddi hata bulunduğu Vergi İtiraz 
Komisyonunun 8 . 'X . 1953 gün ve 55 sayılı ka-
rariyle teeyyüdetmiş olduğu gibi, kendisinin 
uzun yıllardır icrayi ticaret etmekte bulunduğu 
Akhisar muhitinde sevilen ve dürüstlüğü ile ta
nınan bir kimse olması itibarı ile böyle bir suç 
irtikâbedecek karakterde bulunmadığından af 
talebini ihtiva eden müracaatı üzerine selef en
cümence müttehaz ve 12 . UT . 1954 gün ve 87 
sayılı haftalık karar cetvelinde yayınlanan 8278 

sayılı ve «dikkate alınacak değerde görülmiyen 
vâki af talebi üzerinde; encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına» dair ve ittifakla 
verilen Karara, Manisa Mebusu Muzaffer Kur
banoğlu tarafından, Umumi Heyette görüşülme
si talebi ile yapılan itiraz üzerine bu baptaki 
dosya tekrar tetkik ve müzakere olundu. 

Dosya arasında bulunan Adalet Vekâletinin 
bu hususla ilgili yazısında ezcümle : Hileli su
rette vergi kaçakçılığı yapmaktan maznun ola
rak, Akhisar Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan 
duruşması sonunda : 1 sene 6 ay hapsine ve bu 
kadar müddet ticaretten men'ine karar verilen 
dilekçi hakkındaki bu ilâmın; Temyiz Mahke
mesince de tasdik olunmak suretiyle kesbi kati
yet eylediği ve yapılan muamelelerde usul ve 
kanuna uymıyan bir cihet olmadığı belirtilmiş 
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ve dinlenen vekâlet temsilcisi de verdiği izahat
ta : Vekâlet işarı dairesinde açıklamada bulun
duktan sonra; mezkûr cezanın affını mucip bir 
cihet olmadığı noktai nazarında bulunduğunu 
ifade etmiştir. 

Adliye Vekâletinin cevabına göre; affı mu
cip bir hal görülemediğinden itiraz olunan eski 
encümen kararının kabulü işbu mazbatamızla 
karar altına alınmıştır. 

Keyfiyet Umumi Heyetin Yüksek tasvipleri' 

ne sunulmak üzere saygılarımızla arz ölıtnüî-. 
Arzuhal Encümeni 

Reisi 
Konya 

A. F. Ağaoğlu 
Bingöl 

N. Araş 
Kastamonu 

M. Â. Mühto 
Seyhan 

Salim Serçe 

Bu mazbata Muharriri 
Kâtip 
Elâzığ 

Selâhattin Toker 
Erzincan 

T. Şenocah 
Mardin 

B. Erdem 
Siird 

8. Bedük 

( S. Sayısı : 39 ) 


