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1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Sualler ve cevaplar 
A — Şifahi sualler ve cevaplan 
1. — Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel'in, 

köy enstitüleri mezunu öğretmenlerin "mağ
duriyetlerini telâfi için bir intibak ka
nunu lâyihasının hazırlanıp hazırlanmadı
ğına dair Maarif Vekilinden şifahi suali 
(6/162) 

2. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 
Amerikan yardımından verilen kamyon
larla buldozer iş makinelerinin kullanıl
ma şekli hakkında Millî Müdafaa Vekilin
den şifahi suali (6/164) 

3. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 
Tunceli vilâyeti okul ihtiyacının temini 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Maa
rif Vekilinden şifahi suali (6/168) 

4. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 
Zâbitan ve askerî memurlaftn maaşları 
hakkındaki 3661 ve '6542 sayılı kanunlar 
hükümlerinden istifade etmiyen bir kı
sım mütehassıs tabip albayların da bir 
üst derece maaşa yükseltilmeleri hay^m-
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168 
168 
169 
169 
169 

169 

169 

169 

da ne düşünüldüğüne dair Millî Müdafaa 
Vekilinden şifahi suali (6/178) 

5. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 
1947 yılında Garptan eski yerlerine dö
nen vatandaşlara verilen buğdaylar için 
tahakkuk ettirilen borçların affı ve tah
sil edilenlerin de iadesi hususunda bir 
tedbir düşünülüp düşünülmediğine dair 
iktisat ve Ticaret ve Maliye vekillerin
den şifahi suali (6/189) 

6. — Trabzon Mebusu Sami Orberk'in, 
İstanbul'daki eski Harbiye Mektebi bina 
ve müştemilâtının satılacağı veya beledi
yeye devredileceği hakkındaki şayiaların 
doğru olup olmadığına ve yıktırılan Si
pahi Ocağı binalarının yerine modern 
bir Orduevi yapılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Millî Müdafaa Vekilin
den şifahi suali (6/192) 

7. — Trabzon Mebusu Sami Orberk'in, 
istanbul'da Askerî Müzeye tahsis edile
cek bina hakkında, Millî Müdafaa ve Ma
liye vekillerinden olan sualine Maliye Ve
kili Nedim ökmen'in, şifahi cevabı (6/193) 

8. — Konya Mebusu M. Rüştü özal'm, 
1955 yılı içinde Konya vilâyetinde küçük-
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169 

169 

169 
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baş Hayvanlardan kaçına çiçek aşısı yapıl
dığına ve aşının bozuk olmasından dolayı 
telef olan hayvanlar için mal sahiplerine 
tazminat verilip verilmediğine dair sua
line Ziraat Vekili Esat Budakoğlu 'nun, 
şifahi eevabı (6/194) 170:172 

9. — Tunceli Mebusu Bahri Turgut 
Okaygün'ün, sağlık işlerinin daha iyi ted
viri için Sıhhat \ e İçtimai Muavenet Ve
kâleti bünyesinde esıaslı bir ıslahat yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sıhhat ve içtima Muavenet Vekilinden şi
fahi suali (6/195) . 172 

10. — Burdur Mebusu Fethi Çelik-
baş'm, Zonguldak Mebusu Hüseyin Ba
lık hakkında tatbik edilen muvakkaten 
Meclisten çıkarılmak cezasına ve Umumi 
Heyet müzakerelerinde Dahilî Nizamna
me hükümlerine aykırı hareket edenlerin 
tecziyesi hususunda neden müsamaha gös
terildiğine dair Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisinden şifahi suali (6/196) 172 

11. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'-
nm, Tunceli istasyonunun esaslı bir hale 
getirilmesi, telgraf muhaberelerinin temi
ni için hatların inşa ve ıslahı ve vilâyet 
merkezi ile kazalarında PTT binaları yap
tırılması hususlarında ne düşünüldüğüne 
dair Münakalât Vekilinden şifahi suali 
(6/197) 172 

12. — Erzincan Mebusu Veysel Varol'-
un, Kemaliye kazasını tren hattına bağlı
yacak yolun durumuna dair sualine Nafia 
Vekili Muammer Oavuşoğlu'nun şifahi ce
vabı (6/198) • 172:173 

13. — Seyhan Mebusu Enver Batum-
lu'nun, pamuk fiyatlarının tatminkâr olup 
olmadığına, pamuğu kıymetlendirme hu
susunda ne gibi tedbirler alındığına ve 
pamuk politikamıza dair iktisat ve Tica
ret Vekilinden şifahi suali (6/199) 173 

14. — Konya Mebusu Hidayet Aydı-
ner'in, taş ocakları kanunu lâyihasının 
hazırlanması için çalışmalara başlanıp 
başlanmadığına dair Dahiliye ve iktisat 
ve Ticaret Vekillerinden şifahi suali 
(6/200) 173 

15. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'-
nm, Tunceli'nde halen faaliyette bulunan 
Toprak Tevzi komisyonlarının adedine ve 
faaliyet tarihinden bugüne kadar top
raksız çiftçilere tevzi edilen arazinin 
miktarına dair Devlet Vekilinden şifahi 
suali (6/202) 173 

.16. — Bolu Mebusu Selâhattin BaysaP-
m, Devlet Orman işletmelerinin kesim 
ve istif işlerinde çalışan işçilerden alman 
vergilerin kanuna uygun olup olmadığı
na dair sualine Maliye Vekili Nedim ök-
men'in şifahi cevabı (6/203) 173:174 

17. — Trabzon Mebusu Selâhattin Ka
ray avuz'un, Dil Akademisi hakkında Ma
arif Vekilinden şifahi suali (6/204) 174:175 

18. — Kütahya Mebusu Ahmet ihsan 
Gürsoy'un, memleketimizde bir klâsik okul 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Maarif Vekilinden şifahi suali (6/205) 175 

19. — Çankırı Mebusu Tahsin Uygur'
un, istanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret 
Okulu hakkında Maarif Vekilinden şifahi 
suali (6/206) 175 

20. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'-
in, Avanos'ta 400 vatandaşa ait toprağın 
ellerinden alındığı hakkında Ulus gazete
sinde intişar eden havadisin doğru olup 
olmadığına dair Başvekilden şifahi suali 
(6/207) 175 

21. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'
in, Teşkilâtı Esasiye Kanununda bir deği
şiklik yapılması için her hangi bir çalış
maya ve hazırlığa başlanıp başlanmadığı
na dair sualine Adliye Vekili Hüseyin 
Avni Göktürk'ün şifahi cevabı (6/208) 175 :178 

22. — Bolu Mebusu Ahmet Hatı'nm, 
motorlu nakil vasıtaları yerine yedek par
ça ve lâstik ve lüks eşya yerine de istihsa
li artıracak malezme ithalinin doğru olup 
olmadığına dair iktisat ve Ticaret Veki
linden şifahi suali (6/209) 178 

23. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
bina yapımını teşvik ve izinsiz yapılan bi
nalar hakkındaki 6188 sayılı Kanunun 
tatbikinden ne gibi bir netice elde edildi-
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Sayfa 
ğine ve gecekondularda oturan vatan
daşlara tapularının ne zaman verilebi
leceğine dair Başvekilden şifahi suali 
(6/210) 178 

24. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
hâkimler hakkında bir maaş kanunu çı
karılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sualine Adliye Vekili Hüseyin Avni 
Göktürk'ün şifahi cevabı (6/221) 178:180 

5. — Müzakere edilen maddeler 180 
1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-

ıı, Arzuhal Encümeninin 28 . I I I . 1955 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 759 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair takriri ve Arzuhal Encümeni maz
batası (4/115) 180 

2. — Manisa Mebusu Merhum Refik 
Şevket înce'nin, Arzuhal Encümeninin 
20 . IV . 1953 tarihli haftalık karar cetve
lindeki 5751 sayılı Kararın Umumi Heyette 
görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal En
cümeni mazbatası (4/50) 180 

3. — Aydın mebusları Cevat Ülkü ve 
Nail Geveci'nin, Arzuhal Encümeninin 
25 . I I . 1955 tarihli haftalık karar cetvelin
deki 366 sayılı Kararın Umumi Heyette 
görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encü
meni mazbatası (4/108) 180:186 

4. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak 
ve 18 arkadaşının, Sermayesinin tamamı 
Devlet tarafından verilmek suretiyle kuru
lan iktisadi Teşekküllerin teşkilâtiyle idare 
ve murakabeleri hakkındaki 3460 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi hak-

Bayfa 
kında kanun teklifi ve Muvakkat Encümen 
mazbatası (2/183) 186 

5. — izmir Mebusu Abidin Tekön'ün, 
3460 ve 6212 sayılı kanunların şümulü dı
şında kalan umumi ve hususi bütçeli daire
lerle mütedavil sermayeli müesseseler, ser
mayesinin yarısından fazlası Devete aidolan 
şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara 
bağlı teşekküllere ait iş yerlerinde çalışan 
işçilere ilâve tediye yapılması hakkındaki 
Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi ve Çalışma Encü
meni mazbatası (2/218) 186 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Riyaseti Cumhur ve Divanı Muhasebat Re
isliği 1964 yılı hesabı katileri hakkında 
Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni maz
bataları (5/28) 186:187 

B — Tahrirî sualler ve cevaplan 187 
1. — Ordu Mebusu Memiş Yazıcı'nm, 

Devlet hizmetlerini halka yakın kılmak 
üzere taksimatı mülkiyede bir tadilât ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne ve 
seferberlik müdürlüklerinin faydalı olup 
olmadıklarına dair sualine Dahiliye Vekili 
Etem Menderes'in Tahrirî cevabı (7/159) 187 

2. — Giresun Mebusu Doğan Köymen'-
in, Giresun'un Alucra kazasında Hazineye 
ait tapulu arazi mevcudolup olmadığına, 
varsa bu yerlerin topraksızlara verilmesi 
için teşebbüse geçilip geçilmediğine dair 
sualine Adliye Vekili Hüseyin Avni Gök
türk ile Maliye Vekili Nedim ökmen'in 
tahrirî cevapları (7/133) 188:189 
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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Giresun Mebusu Doğan Köymen'in, Gıda Mad
deleri Türk Anonim Ortaklığı hakkındaki kanun 
teklifinin teşkil olunacak muvakkat encümende 
müzakere edilmesi kabul olundu. 

Ankara Mebusu Şeref Kâmil Mengü'nün ve
fat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi okunarak 
ayakta üç dakika saygı duruşunda bulunuldu. 

Ruznamede mevcut kanun lâyiha ve teklifle
rinin suallerden önce müzakere edilmesine dair 
takrirler kabul edildi. 

Lâyihalar 
1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 

teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Ve
kâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası (1/450) (Dahiliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

2. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ziraat Vekâ
leti kısmında değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihası (1/451) (Ziraat ve Bütçe encü
menlerine) 

3. — Hariciye Vekâleti kuruluşu hakkındaki 
3312 sayılı Kanuna ek 5023 sayılı Kanunda ge
çen bâzı tâbirlerin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası (1/452) (Hariciye ve Bütçe encümen
lerine) 

4. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, taltif ve ce
zalandırılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil 
edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile 
Yapı Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına 
dair 4357 sayılı Kanunun-11 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/453) 
(Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun lâyihası (1/454) (Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

6. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve bu 
kanuna yeni maddeler ilâvesine dair 6571 sayı
lı Kanunun üçüncü maddesinin tadili hakkın
da kanun lâyihası (1/455) (Ticaret, Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

imar Kanunu teklifinin maddelerinin müza
keresine devam olundu. 

25 . IV . 1956 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Eeisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 
Fikri Apaydın Ömer Mart 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
İhsan Oiilez 

Tezkereler 

7. — Alanya'nın Sapadere köyünden Mus-
tafaoğlu Hasan Yılmaz'm ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/331) 
(Adliye Encümenine) 

8. — Bartın'ın Akgöz köyünden Alioğlu Ah
met Nazlı'nın ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başvekâlet tezkeresi (3/332) (Adliye Encüme
nine) 

9. — Bigadic'in Kargın köyünden Ismailoğ-
lu Âdem Güler'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/333) (Adliye 
Encümenine) 

10. — izmir'in Karşıyaka Nahiyesinin Sirali 
Mahallesinden Ismailoğlu izzet Çamlıdere'nin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/334) (Adliye Encümenine) 

11. — Kars'ın Sarıkamış kazasının Karakurt 
nahiyesinin 54 sayılı hanesinde kayıtlı Nâzımoğ-
lu israfil Karadağ, diğer adı ismail Karadağ'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/335) (Adliye Encümenine) 

12. — Kars'ın Posof kazasının Cilvana Na
hiyesine bağlı Cilvana köyünün 27 sayılı hane
sinde kayıtlı Aydınoğlu Osman Tekin'in ölüm 
cezasma çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi (3/336) (Adliye Encümenine) 

Mazbata 
13. — Afyon Karahisar Mebusu Murad Âli 

Ülgen'in, Arzuhal Encümeninin 30 . I . 1956 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 2769 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri 
ve Arzuhal Encümeni mazbatası (4/190) (Buz-
nameye) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B İ R Î N C I C E L S E 
Açılma saati : 15,05 

REÎS — Agâh Erozan 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Übeydullah Seven (Hakkâri) 

3. _ YOKLAMA 

REÎS — Ekseriyetin tesbiti için yoklama ya
pılacaktır. (Ankara mebusluklarının sonuna ka-

1. — Kayseri Mebusu Hakkı KurmeVin, köy 
enstitüleri mezunu öğretmenlerin mağduriyetleri
ni telâfi için bir intibak kanunu lâyihasının ha
zırlanıp hazırlanmadığına dair Maarif Vekilin
den şifahi suali (6/162) 

REÎS — Sual sahibi buradalar mı efendim? 
Yok.. îki defa bulunmadığına göre sual düşmüş
tür. 

2. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Ame
rikan yardımından verilen kamyonlarla buldo
zer iş makinelerinin kullanılma şekli hakkında 
Millî Müdafaa Vekilinden şifahi suali (6/164) 

REÎS — Sual sahibi buradalar mı? Yok.. îki 
defa bulunmadığına göre sual düşmüştür, efen
dim. 

3. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Tun
celi vilâyeti okul ihtiyacının temini hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Maarif Vekilinden şifa
hi suali (6/168) 

REÎS — Sual sahibi buradalar mı efendim? 
Yok... iki defa bulunmadığına göre sual düşmüş
tür, efendim. 

4. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Zâbi-
tan ve askerî memurların maaşları hakkındaki 
3661 ve 6542 sayılı kanunlar hükümlerinden is
tifade etmiyen bir kısım mütehassıs tabip albay
ların da bir üst derece maaşa yükseltilmeleri hak
kında ne düşünüldüğüne dair Millî Müdafaa Ve
kilinden şifahi suali (6/178) 

dar yoklama yapıldı.) 
REÎS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyorum. 

'R VE CEVAPLARI 

REÎS — Sual sahibi buradalar mı efendim? 
Yok.. îki defa bulunmadığına göre sual düşmüş
tür, efendim. 

5. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 1947 
yılında Garptan eski yerlerine dönen vatandaş
lara verilen buğdaylar için tahakkuk ettirilen 
borçların affı ve tahsil edilenlerin de iadesi hu
susunda bir tedbir düşünülüp düşünülmediğine 
dair İktisat ve Ticaret ve Maliye Vekillerinden 
şifahi suali (6/189) 

REÎS — Sual sahibi yoktur. îkinci defa bu
lunmadığına göre sual düşmüştür, efendim. 

6". — Trabzon Mebusu Sami Orberk'in, İs
tanbul'daki eski Harbiye Mektebi bina ve müş
temilâtının satılacağı veya belediyeye devredi
leceği hakkındaki şayiaların doğru olup olmadı
ğına ve yıktırılan Sipahi Ocağı binalarının ye
rine modern bir Orduevi yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Millî Müdafaa Vekilin
den şifahi suali (6/192) 

REÎS — Sual sahibi buradalar mı efendim? 
(Burada sesleri) Alâkalı vekil yoktur. Gelecek 
İnikada bırakılmıştır, efendim. 

7. — Trabzon Mebusu Sami Orberk'in, İs
tanbul'da Askerî Müzeye tahsis edilecek bina 
hakkında, Millî Müdafaa ve Maliye Vekillerin
den olan sualine Maliye Vekili Nedim ökmen'* 
in şifahi cevabı (6/193) 

4. — SUALLER, CEVAPLAR 

A — ŞİFAHİ SÜALL 



î : 87 25.4 
BE IS — Sual sahibi buradadır. Maliye Ve

kili cevap verecek, suali okutuyorum : 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki sorularımın Millî Müdafaa ve 

Maliye Vekilleri tarafından sözlü olarak Meclis 
kürsüsünden cevaplandırılmasını saygı ile arz 
ederim. 

Trabzon Mebusu 
Sami Orberk 

1. İstanbul'da Askerî Müze binası olarak 
tadil edilmekte olan Harbiye Mektebi yemek
hanesinin bina, mevki ve içerisine konulacak eş
yanın yüksek değerleri bakımından bir Askerî 
Müze olmaya elverişli midir? 

2. Bu bina yukarda sayılan vasıfları haiz 
olmadığı takdirde eski darphane binasının As
kerî Müze binası olarak tahsisi hususunda ne 
düşünülmektedir? 

REİS — Buyurun Maliye Vekili. 
MALÎYE VEKÎLÎ NEDİM ÖKMEN (Ma-

raş) — Efendim, bugünkü ihtiyacımızı karşılı-
yacak şekilde bir darphane binası yapmak üzere 
teşebbüslere geçmiş bulunuyoruz. Arsası hazır
dır; projeleri hazırdır. Tahmin ediyorum önü
müzdeki sene inşaata bağlıyacağız. 

Yeni darphane binası bittikten sonra bugün
kü darphane binasını Askerî Müze olarak Millî 
Müdafaa Vekâleti emrine tahsis etmeye karar 
vermiş bulunuyoruz. 

REÎS — Sami Orberk, buyurun. Sami Bey 
Millî Müdafaa Vekilinden ayrı cevap istiyecek-
misiniz? 

SAMÎ ORBERK (Trabzon) — Elbette isti-
yeeeğim. 

Muhteem arkadaşlarım, Sayın Maliye Vekili
mizin müze hakkında vermiş oldukları müsbet 
cevaptan dolayı kendilerine şükranlarımı sunarım. 

Sayın arkadaşlarım, yalnız bunun mümükün 
olduğu kadar kısa bir zamanda mevkii meriyete 
çıkmasını istirham ederim. Çünki askerî müzemiz 
maalesef büyük bir talihsizliğe uğramıştır evvelâ 
biliyorsunuz, Ayasofya'da St. îren kilisesinde 
idi, sonra oradan alındı ve Maçka Silâhhanesini 
müze olarak vermeye kalktılar, burası için aşağı 
yukarı bir milyon lira sarf edüdi, neticede bu da 
olmadı; Maden Fakültesi yapılmak üzere bu bi
na da elden gitti. Bugün Askerî müze, yani tari-
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himizin 656 senelik mefahiri sandıklar içerisinde 
Harbiye mektebinin silâhhanesinde ve yemekha
nesinde yatmaktadır. Yani durum iyi değildir. 
Darphanenin bize mümkün mertebe kısa bir za
manda lûtfedilmesini tekrar istirham ediyorum. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REÎS — Sualin Maliye Vekâletine ait kısmı 

cevaplandırmıştır. 

8. — Konya Mebusu M. Rüştü Özal'm, 1955 
yık içinde Konya vilâyetinde küçük baş hayvan
lardan kaçına çiçek aşısı yapıldığına ve aşının 
bozuk olmasından dolayı telef olan hayvanlar için 
mal sahiplerine tazminat verilip verilmediğine 
dair sualine Zirat Vekili Esat Budakoğlu'nun 
şifahi cevabı (6/194) 

REÎS — Sual sahibi ve alâkalı vekil bura
dadır. Suali okuyoruz efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıdaki suallerimin Ziraat Vekili tarafın

dan sözlü olarak cevaplanmasına delâletlerinizi 
saygılarımla rica ederim. 

Konya Mebusu 
Rüştü özal 

1. 1955 yılı içinde Konya vilâyeti dâhilinde 
kaç küçük baş hayvan çiçek hastalığına karşı 
aşılanmıştır.? 

2. Tatbik olunan aşının bozuk olmasından 
dolayı ölen ve yavru atan hayvan var mıdır, 
miktarları ne kadardır? 

3. Hükümetimizce ölen hayvanlar için mal 
sahiplerine tazminat verilmiş midir ve ne kadar 
verilmiştir? 

4. Aşının bozuk olmasından dolayı telef olan 
kuzular için mal sahiplerine tazminat vermek 
mümkün olmadığı takdirde 4758 sayılı Kanunun 
ikinci maddesinde bir tadilât yapılması düşünül
mekte midir? 

REÎS — Ziraat Vekili. 
ZÎRAAT VEKÎLÎ ESAT BUDAKOĞLU 

(Balıkesir) — Konya Mebusu M. Rüştü özal ar
kadaşımızın suallerine sırasiyle cevaplarımı arz 
ediyorum. 

1. 1954 - 1955 kışında Konya vilâyetinde 
seyreden çiçek hastalığına karşı 717 499 baş ko
yun aşılanmıştır. 

2. a) Aşı tesiri ile 1 040 baş koyunun öl
düğü tesbit edilmiştir. 
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b) Yavru atmalar gebeliğin ilk aylarında ve î 

kışın vâki olduğundan tam olarak tesbitine imkân I 
hâsıl olmamıştır. Ancak Konya merkez, Cihan
beyli, Karapınar, Ereğli ve Karaman köylerinde I 
aşılanan 45 - 50 bin kadar koyunun dişileri ara- I 
smda % 10 - 20 kadarının yavru attığı tahmin I 
edilmiştir. I 

3. Aşı tesiri ile öldükleri tesbit edilen 1 040 I 
koyun için sahiplerine 64 494 lira tazminat veril- I 
mistir. I 

4. Yavru atmaları birçok âmillerin tesiri al- I 
tında vukubulmaktadır. Bu itibarla hangilerinin I 
aşı sebebiyle ve hangilerinin sair sebeplerle vu- I 
kua geldiğinin tesbiti fennen görülememektedir. I 

Bu sebeple de yavru atmalarında tazminat I 
verilemediği gibi 4758 sayılı Kanunun da değiş- I 
tirilmesi düşünülmemektedir. I 

Mâruzâtım bu kadardır. I 
REİS — M. Rüştü özal, buyurunuz. 
M. RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, sualimizin cevaplandığı şekliy- I 
le basit bir yönden mütalâası elbette mümkün
dür. Hakikaten arkadaşlarım, bir sene içerisinde 
Konya vilâyetinde ne kadar koyun aşılanmıştır 
ve bu aşının bozuk olmasından mütevellit ne ka
dar millî servetimiz zıyaa uğramıştır1? Ve mev
zuatın zaruretlerinden dolayı, ölen kuzulara bir I 
bedel -ödenememek suretiyle vatandaşın ne mik
tar zarar görmüş olduğu hususlardaki sualimi I 
Sayın Vekilimizin bu şekilde cevaplandıracağını I 
tahmin etmek elbetteki mümkündü. Bizim yaptı- I 
ğımız tetkikler de verilen malûmata müşabihtir. I 

Muhterem arkadaşlarım, meseleyi bu şekilde I 
bir cepheden mütalâa etmekten ziyade, başka 
cepheleri üzerinde durmak mümkün olabilecek
tir. Şöyleki, bir taraftan yalnız Konya içerisinde, I 
bizim yaptığımız hesaplara göre 35 ilâ 40 bin ku- I 
zunun ve binden fazla koyunun telef olduğu ya- I 
kıasını millî servet cephesinden düşünmek kâfi I 
değildir. Bu aşının diğer vilâyetlerde de tatbik 
edildiği ve aynı derecede hasara sebebiyet verdi- I 
ği de bir vakıadır. Hükümetimizin halka yap
makta olduğu hizmetler karşısında halkımızın iti- | 
bar ve itimat göstermesi bakımından da ehemmi- I 
yetini tebarüz ettirmek istiyorum. I 

Muhterem arkadaşlar, halkımız, şimdiye ka
dar Hükümet vasıtasiyle yapılan hizmetlerin bir 
kısmında bâzı kötü itiyad ve tereddütlere sahip I 
olmuştur. îtiraf etmek lâzımgelirse bir mühen
disin yaptığı eksik iş, bir veterinerin yaptığı se- * 
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rum hataları Hükümete irca edilmekte ve yapı
lan işlere itimat bakımından köylünün inancını 
sarsmış bulunmaktadır. Hayvan neslinin ıslâhı 
ile. ahır hayvancılığı -suretiyle yapılmak iste
nen hizmeti, memlekette ehemmiyetli bir şe
kilde ve çok taraflı olarak ele almak mecburi
yetindeyiz. Bunun için yapılan işleri çok da
ha dikkatli yapmak lüzumu aşikârdır. Bu
gün elde bulunan istatistiklerre göre 1952, 1953 
senelerinden beri Konya'da küçük baş hayvan 
adedi azalmaktadır. Bu da bizim gibi zirai mah
sulleri hiçbir suretle sigortaya tâbi olmıyan 
memleketler için ciddî bir mevzu olarak telâk
ki edilmesi lâzımgelir. Zirai mahsul ve imkân
ları sadece hava şartlarına bağlı bulunan 
memleektimizde ve bilhassa Konya'da hayvan
cılık, hububatın garantisi olarak zirai ve iktisa
di hareketlerde bir muvazene unsuru olarak elde 
bulundurulur. Eğer yaptığımız kusurlu işlerle 
ve alacağımız eksik tedbilerle memleketin en 
büyük millî servetini zarardide edecek hattı 
harekete müsaade ve müsamaha edemeyiz. De
min de arzına çalıştığım şekilde Hükümetin 
yapmak istediği hizmetlerin anlayış ve kolaylık 
görebilmesi, bakımından itimadı sarsacak bü
tün meselelerin üzerinde ehemmiyetle durmak 
lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

Bendeniz bilhassa bu ciheti tebarüz ettir
mek üzere kısaca mâruzâtta bulundum ve Vekil 
Beyefendiye de verdikleri cevaptan dolayı te
şekkür etmek istedim. 

Ancak bu arada zayi olmuş olan hayyan-
lar için verilecek bedellerin çok geç verilmiş 
olmasından, dolayı vatandaş bunlar yerine ye
nilerini alamamış \ e bu sene için hayvancılık 
işini yürütememiştir ve mevcut kanun muvace
hesinde de düşükler için bir tazminat alınama
mıştır, bu; üzerinde durulması lâzımgelen bir 
noktadır, yapılacak hesaplarla katî denecek hü
kümlerle zayiatın tesbiti mümkündür, buna va
tandaşın zayi olmuş olan serveti bir üzüntü 
mevzun, olarak karşımızda bulunmakta ve bilhas
sa alınacak tedbirler bakımından da üzerinde 
durulmak iktiza etmektedir. Bendeniz sözleri
mi bitirirken hayvancılık mevzuunda, gerek 
Ziraat Vekâletinin, Ziraat Bankasının, gerek Et 
Kombinaları dolayisiyle, İşletmeler Vekâletinin 
hemayar olarak koordinasyon yapmak suretiyle 
bu işe bir veçhe vermeleri lüzumunu tebarüz et
tirmek isterim. 
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REİS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 

9, — Tunceli Mebusu Bahri Turgut Okay-
ıgün'ün, sağlık islerinin daha iyi tedviri için 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti bünyesin
de esaslı bir ıslahat yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekilinden şifahi suali (6/195) 

REİS — Sual sahibi burada mı, efendim? 
Yok. Sual sahibi iki defa bulunmadığı için sual 
düşmüştür. 

10. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, Zon
guldak Mebusu Hüseyin Balık hakkında tatbik 
edilen muvakkaten Meclisten çıkarılmak ceza
sına ve Umumi Heyet müzakerelerinde Dahilî 
Nizamname hükümlerine aykırı hareket eden
lerin tecziyesi hususunda neden müsamaha gös
terildiğine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisinden şifahi suali (6/196) 

REİS — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş bu
rada mı, efendim? (Yok, sesleri) 

Gelecek İnikada bırakılmıştır efendim. 

11. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Tun
celi istasyonunun esaslı bir hale getirilmesi, tel
graf muhaberelerinin temini için hatların inşa ve 
ıslahı ve vilâyet merkezi İle kazalarında PTT bi
naları yaptırılması hususlarında ne düşünüldü
ğüne dair Münakalât Vekilinden şifahi suali 
(6/197) 

REİS — Tunceli Mebusu Arslan Bora bura
da mı, efendim? (Yok, sesleri) 

İki defadır bulunmadığına göre suali düşmüş
tür, efendim. 

12, — Erzincan Mebusu Veysel VaroVun, Ke
maliye kazasını tren hattına bağlıyacak yolun 
durumuna dair sualine Nafıa Vekili Muammer 
Çavuşoğlu'nun şifahi cevabı (6/198) 

REİS — Erzincan Mebusu Veysel Varol bu
rada mı, efendim? (Burada, sesleri) 

Alâkalı vekil de buradadır, suali okutuyoruz, 
efendim. 

Yüksek Reisliğe 
İlişik sorunun Umumi Heyette Nafıa Vekili 

tarafından cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygılarımla arz ederim. Erzincan Mebusu 

V. Varol 
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Soru .-
1. Kemaliye kazasının tren hattına (Çaltıya) 

muvasalasını temin için Fırat nehrinin sol veya 
sağ sahilinde etüd yapılmış mıdır? 

2. 1953 - 1954 yılında açılmaya başlıyan bu 
yolun 1955 yılı faaliyetten menedilmesi bu taş 
yolunun yapılmaması mânasına mıdır, yapılmı-
yacaksa bundan evvel tefrik edilen ve emanet su
retiyle yaptırılan ödenekler harcanmış bulun
maktadır. Bunda mesuliyeti mucip bir durum 
var mıdır, yok mudur? 

NAFIA VEKİLİ MUAMMER ÇAVUŞOĞ-
LU (İzmir) — Muhterem Erzincan Mebusu Vey
sel Varolun suallerine cevaplarımı arz ediyorum : 

1. 1953 senesinde yolun tamamının istikşafı 
yapılmış ve daha müsait görülen Fırat nehri sol 
sahilinde etüde geçilmiştir. Güzergâhın yarısının 
etüdü tamamlanmıştır. 

2. 1955 yılında bu yolun programa alınma
mış olması, yapılmıyacağı mânasına gelmemek
tedir. Ancak mahdut ve mevzii bir hizmet göre
cek olan ve fakat açılmasında bir fayda mülâha
za edilen bu gibi maliyeti yüksek olan yolların 
yeni bir program altında ve yeni usul ve pren
siplere tevfikan ucuz ve süratli olarak tahakku
ku için geçit yolları mefhumu tahtında etüdü 
yapılmaktadır. Bu etüdler yalanda bitecek ve 
bu yollar hakkında katî bir karara varılmış ola
caktır. Halen bu işte mesuliyeti mucip bir vazi
yet bulunmamaktadır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Veysel Varol, Erzincan. 
VEYSEL VAROL (Erzincan) — Efendim. 

huzurunuza getirmiş olduğum bu soru, Kemali
ye'nin hayati bir noktasını teşkil ediyor. 

Malûmuâliniz Kemaliye dağlık ve yalçın bir 
arazidir. Oradaki hemşerilerimiz daima gurbe
te çıkmak suretiyle geçimlerini temin ederler. 
Hattâ Eğin türkülerini birçoklarımız biliriz. 
Memleketinden ayrılıp bir daha dönemiyenle-
rin aileleri gurbetliği acı acı ifade ile: «Tezgel 
ağam tezgel olma yalancı, gurbeti iead eden ol
sun dilenci» diye terennüm etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, Kemaliye'den ayrı
lan vatandaşlar memleketlerine ancak kış mev
siminde dönerler. Kışın da Kemaliye'ye vara
cakları yol yalnız dağ yoludur. Bu vatandaşla
rın ekserisi memleketlerine varışlarında birçok 
müşkülâtla karşı karşıya gelirler. Hattâ bâzıla-
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n kar, çığ altında ve tipide hayatlarını kaybe
derler. Şimdi yaz mevsimlerinde bu yollarda se
fer yapanlar dağ başlarında, dereler arasında 
birçok mezalarlar görürler. Bu itibarla taş yo
lunun açılmasına mutlaka ihtiyaç vardır. Kema
liye'n hemşeriier Ankara'ya gelmek suretiyle 
hattâ Eeisicumhur Hazretlerini ziyaret ederek 
bu hususta vait almışlardır. Buna müsteniden 
200 bin liralık bir ödenek tefrik edilmiş, faali
yete başlanmıştı. Şimdi burada Sayın Vekil Bey
den şunu öğrenmek istiyorum: Buyuruyorlar 
ki, daha ucuza mal edilmek suretiyle keşifler 
ve etüdler yapılmaktadır. Halbuki daha evvelce 
istikşaf müfettişleri Asaf ve Cahit beylerin yap
mış oldukları etüdlere göre bu yollar 500 000 
liraya açılabilecektir. Şimdiye kadar tefrik edi
len 200 bin liranın 110 bin lirası sarf edilmiş, 
87 bin lirası yola harcanmış 30 bin lirası ile de 
demirbaş eşya satınalmmıştır. Bunlar mçya-
nında iki kompresör vardır. 

Şimdi burada basit bir hesapla; 87 bin lira 
sarfı ile 3,5 metre genişliğinde, 700 metre tu
lünde bir yol yapıldığına, Taş yolunan da umum 
tülü dört buçuk kilometre olduğuna göre bu yo
lun 500 - 600 bin liraya çıkacağı bilhesap anla
şılır. 

Arkadaşlar; bu yol için 200 bin lira sarf 
edilmiş, 700 metre uzunluğunda bir yol yapıl
mış. Fakat sonradan iş tatil edilmiştir. Vekil 
Beyin deminki izahatından bu yolun yapılacağı 
anlaşılıyor. Fakat, etüdleri yapılmış olan bu yo
lun inşasına hangi tarihte başlanacak; bunu be
yan buyurmadılar. Bu itibarla Eğinli hemşeri-
lerimin endişe içinde olduklarını beyan edersem 
her halde hakikati ifade etmiş olurum. 

Demokrat Parti iktidarımızın her yerde 
müspet eserlerini görmekteyiz. Bununla da ifti
har ediyoruz. Eğin'e de bu sahada bir hizmet 
yapılmak üzere iken bu işin geri bırakılması 
büyük endişeler uyandırmıştır. Bu itibarla Sa
yın Vekil Beyden, Taş yolu mevzuunu bilhassa 
ele alarak diğer işlerden evvel yaptırmasını is
tirham ediyorum. 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 

13. — Seyhan Mebusu Enver Batumlu'nun, 
pamuk fiyatlarının tatminkâr olup olmadığına, 
pamuğu kıymetlendirme hususunda ne gibi ted
birler alındığına ve pamuk politikamıza dair 
iktisat ve. Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/199) 
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j REÎS — Sual sahibi burada mı? Burada, Ve

kil yok. Suali gelecek İnikada bırakıyoruz. 
ENVER BATUMLU (Seyhan) — Usul hak-

kında konuşacağım. 
REÎS — Buyurun. 
ENVER BATUMLU (Seyhan) — Çok muh

terem arkadaşlarım; pamuk dâvası gibi, yal
nız Çukurova'nın değil, bütün memleketimizin 
en önemli meselelerine taallûk eden bir hususta 
sorduğumuz sual üç buçuk aydır cevapsız bıra
kılmıştır. Vekil değişti, sualimiz yine cevaplan
dırılmadı. Meselenin arz ettiği âcil ehemmiyet 
hepimizin malûmu iken ve İktisat ve Ticaret 
Vekiline vekâlet eden Vekil de burada bulun
duğu halde sualin sorulması esnasında bulun
mamak suretiyle sualin cevaplandırılmasını ge
ciktirmiş bulunuyor. Sanıyorum ki, bu şekilde 
sualleri cevaplandırmaktan tevakki etmek, üze
rinde durduğumuz memleket meselelerinin ehem-
miyeti ile kabili telif bir hareket değildir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — İktisat ve Ticaret Vekâletine bildi

rilecektir. 

14. — Konya Mebusu Hidayet Aydıner'in, 
taş ocakları kanunu lâyihasının hazırlanması 
için çalışmalara başlanıp başlanmadığına dair 
Dahiliye ve İktisat ve Ticaret vekillerinden şi
fahi suali (6/200) 

REİS — Sual sahibi buradalar mı efendim? 
. (Yok, sesleri) Gelecek İnikada bırakılmıştır. 

15. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Tun
celi'nde halen faaliyette bulunan Toprak Tevzi 
komisyonlarının adedine ve faaliyet tarihinden 
bugüne kadar topraksız çiftçilere tevzi edilen 
arazinin miktarına dair Devlet Vekilinden şifahi 
suali (6/202) 

REİS — Sual sahibi buradalar mı efendim? 
(Yok sesleri) İkinci defa bulunmadıklarından 
sual düşmüştür, efendim. 

16. — Bolu Mebusu Selâhattin BaysaVın, 
Devlet Orman İşletmelerinin kesim ve istif 
işlerinde çalışan işçilerden alınan vergilerin 
kanuna uygun olup olmadığına dair sualine Ma
liye Vekili Nedim Ökmen'in şifahi cevabı (6/203) 

REİS — Sual sahibi buradalar mı efendim? 
(Burada sesleri) Maliye Vekili burada. Suali 
okutuyorum. 
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine I 

Aşağıdaki sözlü sorularımın Maliye Vekili ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

Bolu Mebusu 
Selâhattin Baysal 

1. Devlet Orman işletmelerinin kesim ve istif j 
işlerinde çalışan köylerden yani işçilerden 5423 
sayılı Kanunla alınan vergilerin kanuna uygun 
olup olmadığı? | 

2. Bu işçiler 5421 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 19 ncu maddesinde Gelir Vergisinden 
istisna edildikleri halde vergi dairelerince 1952 
senesinden beri bu işlerde çalışan mükelleflerden i 
cezalı olarak vergi tarh ve tahsilinin sebepleri! j 

3. 1950 ve 1951 senelerinde bu işlerde çalı
şan mükelleflerden vergi alınmaması sebepleri 
nelerdir? 

4. Orman kesim ve istif işlerinde çalışan mü
kelleflerden yalnız Bolu vilâyetinde mi bu ver
giler alınmakta, yoksa diğer vilâyetlerde de alın
makta mıdır? 

REÎS — Maliye Vekili. 
MALÎYE VEKÎLÎ NEDİM ÖKMEN (Ma-

raş) — Muhterem arkadaşlar, Selâhaddin Bey 
arkadaşımızın suallerinin mevzuunu üç noktada 
hulâsa etmek mümkündür. 

Orman idaresinde çalışan köylüler üç şekilde 
iş görmektedirler: 

Birisi; doğrudan doğruya Orman idaresine 
bağlı ecir vaziyetindedir. Ücretle çalışmaktadır
lar. Bunlar kanundaki muaflık hükümlerine gö
re her hangi bir vergi ile mükellef değildirler. 

ikincisi; Orman idaresine bağlı olmamakla 
beraber bâzı işlerde, kesim, taşıma, tomruklama 
işlerinde ücretle istihdam edilenlerdir. Bunlar 
esnaf muaflığından istifade ediyorlar. Kendile
rinden vergi alınmıyor. 

Üçüncüsü; kesme, tomruklama ve taşıma işle
rini vahidi fiyat esası üzerinden yapanlar... Bun
lar hakkında kanunlarımızda her hangi bir mua
fiyet hükmü bulunmadığından bu kısım vatan
daşlarımız vergi ile mükelleftir. Kanun, yalnız 
Bolu vilâyetinde değil, memleketin her tarafın
da aynı şekilde tatbik edilmektedir. 1950 sene
sinde Kazanç Vergisi hükümleri cari olduğu için 
o sene kimse namına vergi tarhedilmemiştir. Yal
nız 1951 senesinde, arz ettiğim gibi üçüncü sı
nıf mükellefler namına vergi tarhedilmiştir. 
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| REÎS — Selâhattin Baysal. 

SELÂHATTİN BAYSAL (Bolu) — Muhte
rem arkadaşlar, Vekil Bey, orman işlerinde ça
lışan işçileri üç kısma ayırdılar, hakikaten bu 
böyledir. Fakat 1952 senesinde orman işlerinde 
çalışan köylüden nakliyecilik karne bedeli olarak 
18 lira alınmıştır. Birçok itirazlar neticesinde 
Maliye Vekâleti bir emirle alman bu vergileri 
mükelleflere iade etmiştir. Benim somrak iste
diğim kısım, istif işlerinde çalışan köylülerden 
alman vergidir. Bu, 5421 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 19 ncu maddesiyle istisna edilmişti, 
istisna edilen bir vergi mükelleften nasıl alınır? 
Nasıl oluyor da gezici esnaftan vergi alıyoruz? 
Bunu bir türlü anlıyamadım. 

Sonra burada çalışan mükelleflerden bir se
nede alman vergi miktarını okursam hakikaten 
hayret edersiniz. Gökveren köyünden Mustafa'
dan almış olduğu iki liraya mukabil vergi namiy-
le 27 lira para alınmaktadır. Şu halde 27 lira 
cezalı vergi alıyoruz demektir. Liste elimdedir; 
daha buna mümasil bu şekilde yüzlerce mükellef 
vardır. İki lira alan bir vatandaştan 27 lira na
sıl alıyoruz? Orman işlerinde çalışan kimseler 
vergiden muaftır denildiği halde yine vergi al
makta devam ediyoruz. Bu işi bir türlü düzelte
medik. Ben Vekil Beyden istirham ediyorum; 
bu dosyayı alsınlar, tetkik etsinler. Gelir Ver
gisinden muaf olan esnafın aynı zamanda Gezi
ci Esnaf Vergisinden de muaf olması gayet ye
rindedir. Elimdeki listeyi isterlerse kendilerine 
takdim ederim. Maruzatım bundan ibarettir. 

REİS — Maliye Vekili. 
MALÎYE VEKÎLÎ NEDÎM ÖKMEN (Ma-

raş) — Efendim bendeniz, vekâletin noktai na
zarını ve merkeze intikal etmiş şekliyle arz ettim. 
Arkadaşım, orman idaresinden 2 lira 4 kuruş üc
ret alan bir vatandaşın vergisinin 27 liraya yük
seltildiğini ve bunun büyük bir emsal olduğu 
hususunu söylediler. Gönül isterdi ki, arkada
şım bana şahsan gelselerdi, sözlü sorunun sırası 
gelinceye kadar behemehal bu işi halletmiş olur
duk. Hassaten kendilerinden rica ediyorum, bu 
cetveli bendenize tevdi buyursunlar ve böyle bir 
şikâyeti olanlar doğrudan doğruya müracaat et
sinler ve köylü vatandaşlarımız daha fazla sıkın
tıya mâruz kalmasınlar. 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 

I 17, — Trabzon Mebusu Selâhattin Karaya-
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vm'un, Dil Akademisi hakkında Maarif Veki- ! 
(inden şifahi suali (6/204) I 

REÎS — Sual sahibi buradalar mı efendim! j 
Yok. Gelecek İnikada bırakılmıştır, efendim. 

18. — Kütahya Mebusu Ahmet İhsan Gür-
soy'un, memleketimizde bir klâsik okul açılma
sı hususunda ne düşünüldüğüne dair Maarif Ve
kilinden şifahi suali (6/205) 

REÎS -— Sual sahibi buradalar mı efendim"? 
Burada. Alâkalı vekil yok. Gelecek inikada bıra
kılmıştır. 

19. — Çankırı Mebusu Tahsin Uygur'un, İs
tanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu hak
lımda Maarif Vekilinden şifahi suali (6/206) 

REÎS — Sual sahibi buradalar mı'? Yok. Ge
lecek înikada bırakılmıştır. 

20. — Kırşehir Mebusu T ahir Taşer'in, Avu-
nos'ta 400 vatandaşa ait toprağın ellerinden 
alındığı hakkında Ulus gazetesinde intişar eden 
havadisin doğru olup olmadığına dair Başvekil
den şifahi suali (6/207) 

REÎS — Sual sahibi burada. Başvekil yoklar. 
Gelecek İnikada bırakılmıştır, efendim. 

21. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Teş
kilâtı Esasiye Kanununda bir değişiklik yapıl-
ması için her hangi bir çalışmaya ve hazırlığa 
başlanıp başlanmadığına dair sualine Adliye Ve
kili Hüseyin Avni Göktürk'ün şifahi cevabı 
(6/208) 

REİS — Turan Güneş arkadaşımız buradalar 
un? (Burada sesleri) 

Adliye Vekili de buradalar, soruyu okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Reisliğine 

Aşağıdaki hususların Adliye Vekili tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasmı saygılarımla arz ve rica ederim. 

1. Hükümet programında belirtilmiş bulu
nan Anayasa tadilâtı mevzuunda Hükümet her 
hangi bir çalışmaya ve hazırlığa başlamış mıdır? 

2. Böyle bir çalışmaya başlamış ise bununla 
vazifelendirilen şahıslar ve müesseseler hangile
ridir ? 

Kocaeli Mebusu 
Turan Güneş 
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ADLÎYE VEKÎLÎ HÜSEYÎN AVNÎ GÖK. 

TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlar; 
Kocaeli Mebusu Sayın Turan Güneş tarafın

dan Anayasa tadilâtı mevzuunda Büyük Millet 
Meclisi Yüksek Reisliğine sunulan 4 Nisan 1956 
tarihli sual takriri hakkında maruzatta buluna
cağım. 

Uzun zanıandanberi bahis mevzuu edilip Hü
kümet programında da yer almış bulunan Ana
yasa ile ilgili tadillerin hazırlanması ve bu mev-

I zuda ileri demokrasilerin modern hukuku esasi-
; ye telâkkileri ile günün icap ve ihtiyaçlarına en 

uygun bir Teşkilâtı Esasiye Kanununun vücuda 
getirilmesi vazifesi, Hükümet tarafından vekâ
letimize tevdi edilmiş bulunmaktadır. 

Memleket nizam ve mukadderatını çok ya
kından alâkadar eden böyle mühim bir kanun
da yapılacak tadilâtın arz ettiği hayati ehem
miyet üzerinde hassasiyetle duran vekâletimiz, 
mezkûr lâyihanın hazırlanmasını, 21. XII . 1955 
tarihli muciple Adliye Vekâleti Müsteşarı, Tef
tiş Heyeti Reisi, Ceza ve Hukuk İşleri Umum 
müdürlerinden müteşekkil bir komisyona tevdi 
eylemiştir. 

Teşekkül eder etmez derhal faaliyete gecen 
mezkûr komisyon, işin ehemmiyet ve şümulünü 
ve bilhassa memleket idaresine ve dolayısıyla 
menfaatlerine olan tesirini göz önünde tutarak 
her şeyden evvel modern demokrasilerde kabul 
edilmiş olan anayasa sistemleri ile zamanımız 
hukuku esasiyesine hâkim prensip ve cereyan
ları tetkik edip memleketimizin hususiyetlerine 
göre en uygun prensip ve esasları tesbit etmeyi 
lüzumlu görmüş ve bu maksatla hukuku esasiye 
mevzuunda muhtelif eserlerle yüze yakın mem
leketin mer'i teşkilâtı esasiye kanunlarını ele 
alarak bunlar üzerinde sürekli bir çalışma ve 
tetkikat safhasına girilmiş bulunmaktadır. 

Halen devam edilmekte olan bu ihzari tet-
kikatın ikmalinden sonra memleketin yüksek 
menfaatleri ile günün icapları göz Önünde tutu
larak tesbit olunacak esaslar dairesinde hazırla
nacak lâyiha, bu sahada temayüz etmiş ve yet
kili ilim adamlarımızla tatbikatçıların ve umumi 
efkârm nazarı tetkikine arz olunacak ve kendi
lerinden alınacak mütalâalar dairesinde lâyiha 
ıslah ve ikmal olunarak Hükümet programında 
da derpiş edildiği üzere 1958 seçimlerinden önce 
Yüksek Meclise takdim olunacaktır, huzurunu
za getirilecektir. 

İW — 
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Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Turan Güneş (Kocaeli). 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlarım; muhterem Adliye Vekili arkadaşımı
zın Anayasanın, hukuki, resmî tâbiri ile söyliye-
yim, Teşkilâtı Esasiye Kanununun tadili hak
kındaki çalışmalar üzerinde verdiği izahattan do
layı kendisine teşekkür ederim. Ancak; hakika
ten samimî olarak arz ediyorum, bu izahatın, bir 
memleketin Anayasa tadili bakımından yapıl
ması lâzımgelen çalışmalarla bir kıyaslama ya
pıldığı takdirde tatminkâr olmadığını açıkça 
ifade etmek isterim. 

Bir defa ilk dikkatimi çeken şey, Anayasa ta
dili gibi hakikaten bir ilim mevzuu, bir ihtisas 
mevzuu olan hususun Adliye Vekâletinin başka 
sahalarda ihtisas yapmış azalardan müteşekkil 
bir heyete verilmesi olmuştur. Bir ceza işleri, bir 
hukuk işleri umum müdürünün esas teşkilât 
hakkındaki meselelere çok vazıh, sarih ve derin
ce bilgilere sahibolacağmı zannetmek her halde 
hatalı olsa gerektir, öyle ki, muhterem Adliye 
Vekâleti bâzı ana kanunların tadili mevzuübahs-
olduğu zaman kendi kadroları içinde o kanun
larla ilgili mütehassıs olduğu halde o kanunla
rın tadili üzerinde araştırma yapacak komis
yonlara memleketin bu sahada mütehassıs ele
manlarının bulunmasını zaruri görmüş ve bu ba
kımdan da meselâ Medeni Kanunun tadili için, 
kurulmuş komisyona Sayın Vekilin pekâlâ bile
ceği gibi kendisi gibi bâzı ilim adamlarını terfik 
etmiştir. Şimdi, en azından bir ticaret kanunu 
hukuk usulü muhakemeleri kanunu kadar ihti
sas istiyen bir mevzuda vekâlet bu kabîl ilim 
adamlarımızdan istifadeyi dahi katiyen düşün
memiştir. Bu, meselenin ne kadar hafife alındı
ğını ve 1958 e kadar olan zamanın kolaylıkla 
geçirilmesini hazırlamaya matuf bir teşebbüs ol
duğunu ortaya koyacak korkusundayım. Sayın 
Vekil diyor ki; bu komisyon hazırlıyacak, eser
ler tetkik edecek. Arkadaşlar; bir anayasaya hâ
kim olması lâzımgelen prensipler vardır. Bu 
prensipler o anayasanın tadilini düşünen parti 
tarafından açıkça beyan edilmeli ve bu anaya
sayı tadil edecek olan heyete, şu mahiyette ta
dil istiyoruz, teknik araştırma bu mahiyette ola
cak, demesi lâzımdır. Şimdi mücerret bir komis
yon toplanıyor, üniversitelerimizin mütehassıs
larının yaptıkları tetkikler bir tarafa bırakılıyor. 
Bunları bilmiyen şahıslara bu kanunun tadili 
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verilecek olursa mektebe yeni başlıyan talebeler 
gibi yeni baştan işe başlanmış olacaktır. Bu 
arada kaybedilecek zamana dikkatinizi çekmek 
isterim. Demekki, ihtisas tamamen bir tarafa bı
rakılmış oluyor. Adliye Vekâletinin bâzı sahala
rında mütehassıs olan elemanlara Anayasa üze
rinde çalışabilirler. Bu çalışmalar şüphesiz bir
kaç seneyi icabettirecektir. «iki meclis», «parlâ-
mentarizm» ve «fesih hakkı» gibi meseleler de 
ilgililer tarafından tetkik edilir. Eğer bu husus
ta hükümetin ve mesnedi olan partinin henüz 
vazıh ve sarih bir görüşü yoksa, bir fesih hak
kının ne gibi faydalar sağlıyacağını, ne gibi za
rarlar tevlidedeceğini mütehassıslardan öğrene
bilir ve kısa bir zamanda bu mesele üzerinde 
katî bir vaziyet alma cihetine gidebilirdi. Bu da 
yapılmıyor. 

Şimdi, bir sene, bir buçuk sene bu komisyon 
çalışacak. Anayasayı tadil mevzuu ile uğraşacak. 
Adliye Vekili arkadaşımız aynı zamanda profe
sördürler, Anayasa gibi ana bir kanun tadilinin 
ne kadar mühim çalışmalara ihtiyaç gösterdiğini 
pekâlâ bilirler. Şimdi kendilerine sorsam, desem 
ki; Medeni Kanunu ne zaman tadil edeceksiniz? 
Bana, bu hususta bir ihtisas komisyonu toplana
cak, çalışacak, mesaisinin ne zaman biteceğini 
katî olarak ifade edemiyeceğim şeklinde bir ce
vap verecektir. Halbuki Anayasa tadilâtının 1958 
senesine kadar ikmal edileceğini ifade buyuru
yorlar. Eğer bu çalışmalarını 1958 senesine kadar 
bitirebilirlerse kendilerine aşkolsun demek lâzım
dır. 

Komisyon mesaisini ikmal edecek. Hazırlıya-
cağı raporu ilim adamlarına gönderecek. Arjan
tin'de, Almanya'da, Fransa'daki, mevzular tet
kik edilecek, fikirler alınacak. Uzun bir çalışmaya 
ihtiyaç gösteren bu mevzuun 1958 senesine kadar 
hazırlanmasını ve Yüksek Mecliste müzakereye 
başlanmasını bendeniz mümkün görmemekteyim. 

Eğer Adliye Vekili arkadaşımız hakikaten 
böyle bir tadilâtın lüzumuna, Hükümetin prog
ramında olduğu gibi kaani iseler - ki, biz kaani 
bulunuyoruz, fakat bir evvelki programın bir 
sonraki program tarafından nakzedilmesi âdet 
olduğuna göre meselâ, beşinci Adnan Menderes 
Hükümetinin programında buna lüzum ve salâ
hiyetleri olmadığını açıklıyabilirler, bunu dikkat 
nazarına alması lâzımdır. Kendileri şahsan kaa
ni iseler, rica ederim hakikaten, pejoratif mâna
sında bu işi komisyona havale etmesinler. Efkâ-
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i-i umumiye ve Meclisin huzurunda ne kabîl bir 
Anayasa tadilatını düşündüklerini açıklasınlar. 
Ondan sonra işi mütehassıslarına havale ederek 
taknin ve tedvin cihetine gitsinler. Bunun dışın
da Anayasa tadilâtını ceza ve hukuk işleri umum 
müdürlerinden mürekkep bir komisyona havale 
ettik demek kendisi de bir hukukçu olan arkada
şa yakışacak bir şey değildir, muhterem arkadaş
lar. (Sağdan, alkışlar). 

REÎS — Adliye Vekili. 
ADLÎYE VEKÎLÎ HÜSEYÎN AVNÎ GÖK

TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlarım; ben
deniz Anayasanın tadilâtına mütaallik olmak 
üzere vekâlet olarak düşündüklerimizi arz etti
ğimi ve bunda tamamen hüsnüniyet ve ciddiyet 
üzere işe başladığımızı da aynı şekilde ifade et
miş bulunduğumu zannediyorum. Evvel emirde 
Turan Güneş arkadaşımın bu işin bir nevi, âde
ta savsaklama mahiyetini taşır gibi göstermeye 
gayret etmesine hayret etmekteyim. (Bravo ses
leri) Biz devlet idaresinin bu nevi gayriciddî te
lâkkilere nâmüsait olduğunu bilmekte ve bu 
prensiplere bağlı kalmaktayız. Bu husustaki sui-
zannını kendisine iade etmek isterim. 

İkincisi, biraz da muaşeret adabını bırakarak, 
bendenizin beyanında ağzıma yakışmıyaeak söz
ler bulunduğunu söyledi. Bir yandan hakkımda 
bâzı teveccühlerde bulunurken diğer yandan da 
ağıza yakışmıyaeak şekilde beyanlarda bulundu
ğumu söylemek suretiyle ifadelerde bulunmak hiç 
de doğru değildir. 

Anayasa tadili için ve yüksek huzurunuza 
böyle ehemmiyetli bir kanun tasarısının getiril
mesi için ben kendilerine şunu söyliyebilirim ki, 
mevcut hukuk esaslarına göre hiçbir katî usul 
yoktur. Yani mutlaka kendisinin huzurunuzda 
çizmiş olduğu yoldan gidileceğine dair bir zaru
ret ve mecburiyet yoktur. Aksine bizim, hükü
met olarak takibettiğimiz usulün doğru ve isabet
li olduğunu da bu vesileyle arz etmek isterim. 
Nitekim Seçim Kanununda da aynı usulün tat
bik edildiğini arz ederim. 

Mer'i Seçim Kanununda yine Adliye ve Da
hiliye vekâletlerinin iş birliği temin olunmuş ve 
hükümet olarak hangi esas ve prensiplere daya
nan bir Seçim Kanunu ile Meclisin huzuruna 
gelmek için çalışılmış ve tasarı hazırlanmış on
dan sonra bir ilim heyetine havale, edilmiş, key
fiyet, bu esaslar, ilim heyetinde uzun uzadıya 
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tetkik edilmiştir. Şimdi, biz de mevcut Anayasa 
mızm bâzı bakımlardan ıslahını düşünüyoruz. 
Anayasamız eski olmakla beraber pekâlâ bir hu
kuk devletinin bütün ihtiyaçlarını belâğan mâbe-
lâğ tatmin edecek mahiyette bulunmakla beraber 
tekemmüle muhtaç bulunduğunu, üzerinde tetki-
kat lâzım geldiğini kabul etmiş bulunuyoruz. Böy
le bir anayasanın yapılması ve hazırlanması, elbet
te bu anayasa üzerinde, hükümet olarak yapılması
nı uygun mütalâa ettiğimiz prensipler ve esas
lar hangileri ise onları diyebilmek ve hükümet 
olarak tesbit etmek yolunda ve yerinde olur. Bu 
itibarla başvurduğumuz usul doğru usuldür. 
iyi niyetle, dürüstlükle bu vazifeyi sizlerin tevec
cühlerinize lâyık bir şekilde başarmaya çalışacağız. 

Turan Güneş Bey arkadaşım bu müddeti gay-
rikâfi buluyorlar. Belki gayrikâfidir. Biz herce 
bâdâbat bir anayasa tadili getirmeye çalışacağız. 
Bu husustaki emel ve arzumuz hâlistir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
REÎS — Turan Güneş, buyurun. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlar; buradaki beyanım ve mâruzâtım içeri
sinde Muhterem Adliye Vekilini rencide edecek 
her hangi bir söz söylemediğimi zannediyorum. 

Kendisinin, ağzına yakıştıramadığım söz hak
kındaki ifadelerine gelince; kendilerinin bu kür
süye çıkmadan evvel üniversite kürsüsüne çık
mış olmaları itibariyle bir ilim adamı olmalarım 
nazarı itibara alarak, muayyen, sarih ve vazıh 
şeyler söylemeleri kendilerinin ağzına daha iyi 
yakışırdı. Eğer bu kabîl ifade başka bir şahsın 
ağzından çıkmış olsaydı belki bu ifadeyi tabiî 
görmek icabederdi. Eğer bunlardan almmışlar-
sa, kendilerini temin zımnında söyliyeyim, benim 
ağzına yakıştıramadığım şeyler, kendilerinin pro
fesör olmaları itibariyle biraz daha ciddî olarak 
veya sözlerinin üzerinde biraz daha durarak söy
lemesi lâzımgelen şeyler olması itibariyle idi, her 
hangi bir tariz mevzuubahis değildi. 

Bu meseleyi böylece arz ettikten sonra, Ana
yasanın tadilâtı meselesinde kısaca mâruzâtta 
bulunayım, özür dilerim, vaktinizi alıyorum. 
Bendeniz muhterem Adliye Vekilinin beyanın
dan vaziyeti şöylece anlamış bulunuyorum. Di
yorlar ki, Anayasanın tadili mevzuunda hükü
met olarak biz bâzı fikirlere sahibolmak niye
tindeyiz. Kendi teknik servislerimize havale et
tik, bir araştırma yaptıracağız, ondan sonra bir 
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hükümet olarak muayyen Anayasa meseleleri 
üzerinde, muayyen Anayasa meseleleri etrafında 
sarih bir fikre sahibolacağız. Henüz Anayasanın 
hangi istikamete değiştirilmesi hususunda bizim 
bir fikrimiz yoktur. Eğer aksi olsaydı hükümet 
olarak biz mevzu üzerinde şöyle düşünmekteyiz, 
Bu mevzu memlekette 10 seneden beri görüşül
mekte ve münakaşa edilmektedir. Bunlar karşı
sında biz Anayasa mahkemelerine taraftarız. 
Bunu bir komisyona havale ettik. Bu komisyon 
dünya Anayasalarını toplıyacak, ulemanın eser
lerini toplıyacak, Anayasa hususunda neler var
sa bundan sonradır ki, hükümet Anayasa Mah
kemesine taraftar mı, değil mi, meydana çıka
caktır. Bendeniz hakikaten, bunu Devletin büyük 
mesuliyetlerini kabul etmiş bir hükümet bakımın
dan eksik bulmaktayım. Parti ekseriyetine da
yanmış bir hükümet olarak bu mesele üzerinde 
vazıh, sarih fikirlerini ifade etmeleri lâzımgelir-
di. Eğer bu meseleler üzerinde salim bir fikirleri 
yoksa, bunu bir ilim heyetine havale etmeleri 
lâzımgelir kanaatindeyim. 

Seçim Kanununun tadilinden bahsettiler, 
orada ilim heyetine havale edilen şey, seçimlerin 
gizli rey, açık tasnif gibi şu olsun, bu olsun han
gi prensipler kabul edilsin, değildi. Varılmış bâ
zı prensiplerin mevcudolduğu ve bu prensiplerin 
tahakkuku üzerinde çalışılıyordu. Bunların ta
hakkukunun yolları aranıyordu. Şimdi bir ko
misyona havale ediyorsunuz. Bendeniz demin 
arz etmiştim, bir hukuk işleri müdürü ve bir ce
za işleri müdürü bu işi yapamazlar. Bunlar dün
yanın en benam şahsiyetleri de olsa bir Anaya
sayı tadil edecek kabiliyet ve eheliyette olmaları 
mümkün değildir. 

Kendilerinin emirlerinde çalışan bir Medeni 
Kanun Tadil Komisyonu vardır. O komisyonda 
ördinarüs Profesör Hifzı Veldet ve Doçent Mu
ammer Aksoy da mevcuttur. Adliye Vekâletin
ce bu tadili bu kabîl ilim adamlarına sevka âmil 
nelerdir ? Buna mukabil bir Anayasa tadilinde 
Türkiye'deki Ammeci ve Anayasacı hocaların 
davet edilmemesinin sebepleri nelerdir? îşte üze
rinde durulacak mesele budur. Ancak hükümet 
sarih fikir sahibi olmak istiyorum, zaman kazan
mak istiyorum derse, o başka. Ama. Anayasa ta
dili üzerinde çalışmak isterse ilim adamlarından 
fikir almak iktiza eder ve bunun komisyona ha-
yalesi de gayet tabiî olur. 
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Muhterem Profesör Hüseyin Artd ÖÖktnrk 

arkadaşımızın bunları takdir edeceğini kuvretle 
tahmin etmek isterim. 

Böyle bir komisyondan hakikaten bâzı neti
celer elde etmek istiyorsa bir an evvel işin cid
diyetle tutulması elzemdir ve Türkiye'nin çok 
kıymetli esasiyeci ve âmmecileri böyle bir ko
misyonun dışında bırakılamaz, işi ceza ve hukuk 
işleriyle ilgili arkadaşlara havale edip ve çok az da 
bir zaman kaldığına göre, 1958 senesinden evvel 
tahakkuk ettirme yoluna - ister veya istemez -
gitmemeleri memleket için acı neticeler doğurabi
lir. 

Anayasanın tadili bir zaruret haline gelmiş, 
hattâ bugün Anayasanın hangi maddelerinin ve 
müesseselerinin ne gibi istikamette değişmesi lâ
zım geldiği hususunda bütün vatandaşlarca, köy
lü kentliye kadar bütün vatandaşlarca yerleşmiş 
kanaatler vardır. Ve Hükümetin de en az bu 
vatandaşlar kadar Anayasanın hangi istikamet
te tadil edileceğinin bilinmesi iktiza eder kanaa
tindeyim. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 

22. —=• Bolu Mebusu Ahmet Hatı'nm, motor
lu nakil vasıtaları yerine yedek parça ve lâstik 
•ve lüks eşya yerine de istihsali artıracak mal
zeme ithalinin doğru olup olmadığına dair ik
tisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/209) 

BEÎS — Sual sahibi burada mı, efendim? 
Yok. Gelecek İnikada bırakılmıştır, efendim. 

23. — Kırşehir Mebusu T ahir Taşer'İn, bina 
yapımını teşvik ve izinsiz yapılan binalar hak
kındaki 6188 sayılı Kanunun tatbikinden ne 
gibi bir netice elde edildiğine ve gecekondular
da oturan vatandaşlara tapularının ne zaman 
verilebileceğine dair Başvekilden şifahi suali 
(6/210) 

REİS — Sual sahibi burada mı, efendim? 
Burada, Başvekil olmadığı için gelecek inikada 
bırakılmıştır. 

24. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, hâ
kimler hakkında bir maaş kanunu çıkarılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine Adli
ye Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün şifahi ceva
bı (6/211) 

REİS — Sual sahibi burada, alâkalı Vekil 
burada. Suali okuyoruz efendim. 
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türlüye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sözlü sorumun Sayın Adliye Veki
li tarafından cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile arz ve rica ederini. 

Kırşehir Mebusu 
" T. Taşer 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 56 ncı mad
desi hâkimlerin maaş ve rauhassasatlarının kanu
nu mahsus ile tâyin olunacağı hükmünü âmir 
bulunduğu halde bugüne kadar hâkimler hak
kında hususi mahiyette bir maaş kanunu çıkarıl
madığı gibi son Personel Kanunu ile de bu ci
hetin nazara alınmadığı anlaşılmaktadır. 

Hâkimlerin evsafı, hukuku, vezaifi, maaş ve 
muhassasatları ve sureti nasıp ve azillerinin ka
nunu mahsus ile tâyin oulnacağı hükmünün di
ğer medeni ve demokrat memleketler Anayasa
larına muvazi olarak Teşkilâtı Esasiye Kanunu
muzda yer alması Türk milletinin hâkimlik mes
lekine verdiği kıymet ve ehemmiyetin derecesini 
göstermesi bakımından şayanı dikkat bir mahi
yet taşımaktadır. 

Binaenaleyh Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 
bu sarih hükmü muvacehesinde hâkimler hakkın
da Personel Kanunundan ayrı olarak bir maaş 
kanunu çıkarılması için ne düşünülmektedir? Bu
güne kadar böyle bir kanun niçin çıkarılmamış
tır? 

ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK
TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlar; Sayın 
Tahir Taşer'in hâkimler için ayrı bir maaş ka
nunu çıkarılmasını temenni eyliyen sualine şöy
le arzı cevabetmek isterim; 

Sual sahibinin de ifade ettiği gibi hakikaten 
hâkimler hakkında ayrı bir maaş kanunu ısdarı 
her ne kadar Teşkilâtı Esasiye Kanununda der
piş olunmuş ise de, mevcut mer'i maaş kanunla
rı ve memleketimizde yerleşen ve kuvvetli hu
kuk tatbikatı olduğunda şüphe edilmiyen teamü
le göre ayrı bir maaş kanunu çıkarılması imkâ
nı bulunamamış ve hattâ Yüksek Meclise sevk 
edilmiş bulunan personel kanunu lâyihasında 
da aynı telâkkiden mülhem olunmak suretiyle 
hallolunmuştur. Yani yeni Personel Kanununda 
da hâkimlerin maaşları bakımından hususi bir 
kanuna tâbi tutulacakları keyfiyeti kabul olun
mamış ve hükümet de bu noktai nazara iştirak 
etmiş ve binnetice ayrı bir kanun çıkarılması 
bugün için imkân dâhilinde görülmemiştir. Bu-
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nunla beraber hâkimler, kendi statülerinde 
terfi ve tâyin usullerine tâbi bulundukları 
yüksek malûmunuzdur. Bunların neticesi olmak 
üzere hâkimlerimizin hususi bir tahsisat kanu
nu ile diğer maaş erbabından ayrılmış bulun
duğu da yine yüksek malûmunuzdur. Yeni Per
sonel Kanununda hâkimlerimizin almakta bu
lundukları hususi tahsisat mahfuz bulundurul
maktadır. Bu itibarla yeniden hâkimler için bir 
maaş kanunu çıkarılması hususunda hükümetçe 
düşünülmüş bir cihet, girişilmiş bir teşebbüs 
mevzuubahis değildir. Keyfiyeti hürmetle arz 
ederim. 

REİS - - Tahir Taşer. 
TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlar ; Sayın Adliye Vekili hâkimler hakkın
da hususi bir kanun çıkarılamıyacağını ifade 
ettiler ve sebebolarak da memleketimizde tea
mülün bu merkezde olduğunu beyan buyurdu
lar. 

Muhterem arkadaşlar; sualime mevzu olan 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 56 ncı maddesini 
huzurunuzda okumama müsaade etmenizi rica, 
ederim. 

«Hâkimlerin evsafı, hukuku, vezaifi, maaş 
ve muhassasatları ve sureti nasp ve azilleri ka
nunu mahsus ile tâyin olunur.» 

SİNAN İEKELİOĞLU (Seyhan) — Memur
lar hakkında da böyle bir madde vardır. 

TAHİR TAŞER (Devamla) — Ben Anaya
sadaki maddeyi okuyorum. Eğer Anayasada 
memurlar hakkında da böyle bir madde varsa 
siz de gelir burada okursunuz. 

REİS — Rica ederim, karşılıklı konuşma 
yapmayınız. 

TAHİR TAŞER (Devamla) — Sinan Bey; 
sizin, hâkimlere hususi bir husumetiniz vardır. 
Bunu birkaç defa ifade ettiğinizi hatırlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasanın 56 ncı 
maddesini okudum. Şimdi, müsaade ederseniz 
103 ncü maddesini de okuyayım : 

«Teşkilâtı Esasiye Kanununun hiçbir madde
si, hiçbir sebep ve bahane ile ihmal veya, ta
til olunamaz. 

Hiçbir kanun Teşkilâtı Esasiye Kanununa 
münafi olamaz.» 

Binaenaleyh şimdiye kadar hâkimler hak
kında hususi mahiyette bir kanun çıkarılmamış-
sa hata edilmiştir. Yeni, Personel Kanunu ile bu 
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hatanın düzeltilmesi lâzımdır. 103 ncü madde
nin sarih hükmüne göre Personel Kanunu eğer 
hâkimleri şümulüne alacak mahiyette ise Ana
yasaya aykırı bir kanun olacaktır. 

Hâkimlik mesleki bugün imrenilir bir meslek 
olmaktan çıkmıştır. Hâkim meslekte kalmıyor. 
Hâkimlik meslekinin itibarı azalmıştır. Bunun 
birçok sebepleri vardır. Hâkimlik meslekinin 
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itibarım yükseltmek için ona lâyık olduğu kıy
met ve ehemmiyeti vermek lâzımdır. Binaena
leyh 103 ncü madde muvacehesinde, çıkacak 
Personel Kanununun Anayasaya aykırı olduğu
nu ve hususi bir kanun çıkarılması lâzımgeldi-
ğini tekrar ifade ederim. Adliye Vekilinin bu 
husustaki noktai nazarı hatalıdır. 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, Ar

zuhal Encümeninin 28 . III . 1955 tarihli hafta
lık karar cetvelindeki 759 sayılı Kararın Umu
mi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzu
hal Encümeni mazbatası (4/115) (1) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Arzuhal Encümeni mazbatası okundu.) 
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen var mı 

efendim? Mazbata hakkında söz istiyen olmadı
ğına göre reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. '— Manisa Mebusu Merhum Refik Şevket 
înce'nin, Arzuhal Encümeninin 20 . IV . 1953 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 5751 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair tak
riri ve Arzuhal Encümeni mazbatası (4/50) (2) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz, -efendim. 
(Arzuhal Encümeni mazbatası okundu). 

REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen var mı, 
efendim? olmadığına göre reyi âlinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mazbata ka
bul edilmiş ve 5751 sayılı Karar kaldırılmıştır. 

3. — Aydın mebusları Cevat Ülkü ve Nail 
Geveci'nin, Arzuhal Encümeninin 25 . II . 1955 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 366 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair tak
riri ve Arzuhal Encümeni mazbatası (4/108) (3) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz efendim. 
(Arzuhal Encümeni mazbatası okundu). 
REÎS —' Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı efendim? 

(1) 25 numaralı matbuaya ek zaptın sonun-
dadıf. 

(2) 72 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(3) 8 numaralı matbuaya ek zabtın sonunda-

dır* 

Hidayet Aydmer buyurun. 
HÎB-AYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem arkadaşar, emekli öğretmen Osman özeke 
hakkında verdiğimiz takrir Yüksek Heyetinizin 
tasvibine mazhar olarak mazbata Arzuhal Encü
menine iade olundu, Arzuhal Encümeninin ısrar 
kararı yine huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 
Bu ısrar, hatada ısrar mahiyetindedir, çün-
ki : Arzuhal Ennümeni, Bursa mahkemesi
nin bu bapta verdiği kararın esasa dair 
bir karar olduğu ve binaenaleyh bu mah
keme kararma muta olmak lâzımgeldiğini, 
böyle bir noktai nazarda ısrar etmek gerektiği
ni tekrar ifade, etmektedir. Bu karar dâvanın 
mercilerince rüyet edilemiyeceğine dair olan ka
rardır. Bu karar kaziyei muhkeme halini almış
tır. Yoksa esasta bir karar değildir, ilâmdan bu 
noktaları aynen okuyorum: 

«... emekliye ayrılması hakkında idareye mut
lak bir takdir hakkı ve hareket serbestisi tanı
mak suretiyle yapılan tasarrufların kazai mura
kabe sahası dışında kalması gerektiği» 

ilâmın esbabı mucibesinden biri budur. Yine 
kararda aynen: 

«Hukuki neticelerini kaza mercilerinin hü
kümleriyle tahdidetmek kanun koyanın gayesine 
aykırı olduğu kanaatine varıldığından» 

Binaenaleyh, Bursa mahkemesi dâvanın esa
sına bakıp da davacının hakkı yoktur dememiş
tir, demiştir ki, Emekli Sandığı Kanununun 39 
ncu maddesi gereğince idare, hakkı takdirini kul
lanmıştır. Bu takdir hakkı gereğince hiçbir kaza 
merciine müracaat olunamaz ve bu dâva mesmu 
değildir, demiştir. 

Şayanı dikkattir ki, encümen, esas Teşkilât 
Kanunumuzun 54 ncü maddesine istinadeder, 
Bendeniz de bu maddeye istinadederim. Noktai 
hareket bir, fakat noktai azimet ayrı... Niçin?.. 
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Arkadaşlar, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 

mevzımbahis 54 ncü maddesi, mahkeme kararla
rının tebdil ve tağyir edilemiyeceği, Büyük Mil
let Meclisinin dahi değiştiremiyeceği emri katisi
ni muhtevidir. Şimdi encümen mahkeme kararını 
tebdil ediyor mu, etmiyor mu? Encümen, Bursa 
Mahkemesi kararını tebdil ediyor. Çünkü Bursa 
mahkemesi diyor ki: bu, idari bir tasarruftur, 
39 ncu madde mucibince hiçbir kaza merciine 
müracaat olunamaz. Encümen ise: Bu hâkim 
yanlış karar vermiş, davacı temyiz etseydi bu hü
küm nakzedilirdi, diyor. Bununla da kalınıyor, 
bu bir idari kaza mevzuu idi. Şurayi Devlete 
müracaat etseydi Şûra kabul ederdi, diyor. Arka
daşlar, verilen karar doğru veya yanlış olabilir. 
isterseniz ben bu karar hakkında bir eser de 
yazabilirim. Ama biz burada Meclis olarak 
kaziyei muhkeme haline gelmiş bir ka
rarı değiştiremeyiz. Çünkü bir muame
le hakkında kaza yoluna gidilemeyince mercii 
şikâyet neresi olur! Büyük Millet Meclisi olur. 
Başka mercii şikâyet yoktur. Diyorlar ki, temyiz 
etseydi bu kararı, temyiz bozardı. Arkadaşlar, 
temyize müracaat etmeden kaziyei muhkeme ha
line gelmiş birçok hükümler yok mu? Şu halde 
150 lira maaşlı Bursa hâkiminin yanlış karar 
verdiğini iddia ederek temyiz etseydi, etmediği 
için bu kaziyei muhkeme olm'az mı? 

Arkadaşlar, usul bakımından bir mahkeme 
ilâmı ya temyiz edilmemekle veyahut da Temyi
zin tasdik etmesiyle kesbi katiyet eder. Kesbi ka
tiyet eden her hükme kaziyei muhkeme deriz. 
Doğru, yanlış ne ise. Çünkü meselenin içine gi
remeyiz. 54 ncü madde mucibince mahkeme, 
hiçbir kazai mercie müracaat edilemez, dâva açı
lamaz diye dâvayı reddediyor. Belki hâdise hak
kında evvelki müzakerede bulunrmyan arkadaş
lar vardır, izah edeyim: Hâdise şu idi; Osman 
özeke ismindeki vatandaş 1949 senesinde emek
liye sevk ediliyor. O zaman tefsir çıkmadığı için 
Şûrayı Devlete idari dâva acılıyor ve emekliye 
sevk muamelesi iptal ediliyor. İptal edilinceye 
kadar aradan 11 aylık bir zaman geçiyor. Bu za
ta bu 11 aylık emekli maaşını veriyorlar. Şûra
yı Devlet kararı gelince vazifei asliyesine iade 
ediyorlar. Bu arada idare ne yapıyor? Bu va
tandaşın aldığı tekaüt maaşı haksız bir mehuzu 
ise bunun hakkında idare, dâva açarak hükmen 
istirdadetmesi lâzımgelirken, bu adamdan ceb
ren, hotbehot bu parayı alıyor ve sonra bu vatan-
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daşa sen emekli değilsin, aldığın emeldi aylık
larını ödiyeceksin diyerek ikramiyesinden tevkif 
suretiyle re'sen ve faizi ile beraber alıyorlar. Va-
zifedar bir vatandaş, hattâ vazifesinden tekaüt * 
edilmiş bir memur ölünceye kadar ya memurdur, 
memur maaşı alır veya tekaüt edilmiştir, tekaüt 
maaşını alır. Bu vatandaş, Arafat'ta kalmış bir 
vaziyete sokulmuştur. Bu adam nereye gitsin 
arkadaşlar? Başka müracaat mercii olmadığın
dan Teşkilâtı Esasiye Kanununun kendisine ver
diği salâhiyetle Yüksek Heyetinize gelmiştir. 
Arkadaşlar, başka merci olmadığı hakkında 
mahkemenin kararı bir emrimakzidir. Vatan
daş başka bir kaza merciine gidemediği için 
Yüksek Heyetinize müracaat etmiştir, kabulü de 
lâzımdır. Encümen bir de İçtüzüğün son değiş
tirdiğiniz maddesine de istinadetmektedir. Di
yorlar ki, usule dair hükümler makable şâmildir. 
Hayır arkadaşlar, bu usule dair kanunlar mük
tesep hakkı ihlâl etmemek şartiyle makable şâ
mil olabilir. Bunu ispat için bir usul kanunu 
olan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
578 nci maddesini aynen okuyorum: «Bu kanun 
müktesep haklar ihlâl edilmemek şartiyle ma
kable şâmildir.» Eğer bu hâdisede olduğu gibi-
varsa makable şâmil olamaz. O yeni maddeyi 
tatbik edersek bu adamın hakkı müktesebini ih
lâl etmiş oluruz. 

Bir de diyorlar ki, tahsis etmez. Hâdisede 
istediğimiz şey, Büyük Millet Meclisi, tekaüt ma
aşı tahsis mercii değildir. Bizim böyle bir tale
bimiz yok arkadaşlar. Ben demiyorum ki, Bü
yük Millet Meclisinin kararı ile Osman özeke'ye 
maaş tahsis edilsin. Hayır arkadaşlar. Demin 
işaret ettim, idarenin yaptığı bir haksız muame
le vardır. Bu zata verdiği, hakkı olan maaşı 
cebren istirdadetmiştir. Halbuki mahkemeye gi
dip istirdat dâvası açmak lâzımgelirdi. Binaen
aleyh yaptığı l)u haksız muamele ile haksız olarak 
alman paranın iadesi lâzımdır. Bu hususta bir 
takririm mevcuttur, lütfen kabulünü rica ede
rim. Bu vatandaşın Büyük Millet Meclisinden 
başka müracaat edecek yeri yoktur. Ve Yüksek 
Meclis bu hakkı vermezse onun hakkı ebediyen 
zayi olacaktır. Bu hakkı iptal etmemenizi rica 
ediyorum. 

REİS — Söz istiyen var mı, efendim? * ; 

Buyurun Kemal Yörükoğlu. 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Muhterem 

arkadaşlarım; daha evvelki celselerde bu husus-
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1» kısaca mâruzâtta bulunmuştum. Arzuhal En
cümeninin noktai nazarı bendenizin kanaatime 
göre isabetli ve varit değildir. Çünkü emekliye 
sevk keyfiyeti başka, maaş verilmemesi keyfiyeti 
yine başka bir hâdisedir. Emekliye sevk tasarru
funa itiraz olunamıyacağı ve bu tasarruf aleyhi
ne kazai mercilere müracaat olunamıyacağma da
ir karar sarihtir. Bu karar bir tefsir kararı da de
ğildir ki, makable teşmil edelim. Çünkü malûmâ-
liniz tefsir kararları makable şâmildir. Yani bu 
karar bir tefsir kararı değildir. Yüksek Meclis 
madde sarihtir, dedi, o hâdisenin bendeniz söz
cülüğünü yaptım, takdire taallûk eden bir tasar
ruftur, binaenaleyh bu tasarruf aleyhine kazai 
yollara müracaat edilemez, kanunun metni va
zıhtır. Tefsire lüzum yoktur diye bir karar ver
miştir. Şimdi bu zat emeklilik hakkındaki tasar
rufun aleyhine dâva açıyor. Haklı olarak, dâvası 
reddediliyor. Fakat teküat maaşlarının istirdadı 
ayrı bir mesele. Mahkeme, bir tefsir kararı var
dır, binaenaleyh bu karar makable şâmildir. Bu 
itibarla davacı, bu maaşları istirdat edemez es
babı mucibesiyle vermiş olduğu karar, Hidayet 
Aydmer arkadaşımızın fikrine bendeniz de işti
rak ederek katiyen isabetli değildir. Binaenaleyh 
kaza mercileri kapanmıştır diye bir haksızlığa 
mâruz kalan bir vatandaş hakkını elbette ki, he
yetçe ihkak ettirecektir, hak vardır. Ama merci 
yoktur. Merci yoksa Teşkilâtı Esasiye Kanunu da 
sarihtir. Haksızlığa, kanunsuzluğa mâruz kalan 
vatandaş son merci olarak Meclise müracaat ede
bilir. Binaenaleyh bendenizin nâçiz kanaatime 
göre Arzuhal Encümeninin mazbatasında, beni 
mazur görsünler, hukuki isabet göremiyorum. Bu 
itibarla mazbatanın reddini istirham ediyorum. 

Karar Yüksek Heyetinizindir. 
REİS — Başka söz istiyen var mı efendim? 

(Komisyon söz istiyor sesleri). Buyurun komis
yon. 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ NECATİ ARAŞ (Bingöl) - Muh
terem arkadaşlarım, müsaade buyurursanız, hâ
diseyi başından itibaren kısaca arz etmek suretiy
le canlandırmak isterim : Müstedi Osman özeke, 
Bursa Vilâyet Ziraat Mektebinde öğretmen iken 
6 . XII . 1949 tarihinde resmen emekliye sevk 
edilmiş, haksızlığa uğradığına kaani bulunduğu 
için Devlet Şûrasında iptal dâvası açmış; maaş 
ve bundan doğan zarar ve ziyan hakkında dâva 
ikame etmemiş. Devlet Şûrası iptale karar ver-
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diği için tekrar hizmete alınmış r# bir müdde* 
vazife gördükten sonra idarece tekrar re'sen 
emekliye sevk edilmiş. İkinci defa emekliye sevk 
edildiği zaman birinci defa sevk edilmesiyle vazi
feyi aldığı zaman arasında aldığı emekli maaşla
rını ikramiyeden tevkif etmişler. Bu sırada ken
disi Emekli Sandığına müracaat etmiş. Emekli 
Sandığı emeklilik iptal edildiği için emekli maa
şı verilemez, demiş. Vekâlete müracaat etmiş, 
maaş bir hizmet karşılığıdır, sen hizmet görme
diğin için maaş alamazsın cevabını almış. Bu su
retle bu vatandaş hakikaten bir haksızlığa mâruz 
kalmıg. 

Biz, komisyon olarak işi tetkik ederken Da
hilî Nizamnamenin ve mevzuatın hükümleri dai
resinde hareket etmek mevkiinde idik. 

Arkadaşlar; müstedi bu sırada Bursa Asliye 
Mahkemesine de müracaat ederek maaşlarının 
tazminini dâva etmişse de, Bursa Asliye Mahke
mesi, Yüksek Meclisten çıkan tefsir kararına da
yanarak, tefsirin makable şâmil olduğu mucip 
sebebiyle tazminat talebini reddetmiştir. 

Şimdi bu vatandaş bu karar aleyhine kanun 
yoluna müracaat etmiyerek Meclis Riyasetine 
başvurmuştur. 

Yüksek Meclise takdim ettiği istidasında esa
sen ne istediğini de sarih bir şekilde tâyin et
miş değildir. İstidasında «.... artık gideceğim 
bir merci yoktur. Yüksek Meclisin adaletine gü
veniyorum. Tekaüt maaşlarımın istirdadı sebe
biyle 14 aylık maaşlarımın nispetinde borçlan^ 
mış bulunuyorum. İstihkakımın ödenmesini 
isterim» diyor. İstihkakı nedir? Maaşı mı öde
necektir? Emekli maaşı mı ödenecektir? Bu 
ciheti halletmek mümkün değildir. Nihayet en
cümenimizin vazife hududunu tâyin eden Da
hilî Nizamnamenin 53 ncü maddesi vardır. Bu 
madde çok yakın bir tarihte tadile uğramıştır. 
Bu madde adlî, idari ve askerî kaza mercilerine 
taallûk eden meselelere encümenimizin baka-
mıyacağmı kabul etmiştir. Buna mümasil hâdi
selerde Şûrayı Devlet karar ittihaz etmiştir. 
Aynı zamanda komisyonda alâkalı dairenin 
memuru bir Şûrayı Devlet kararı ibraz etti. 5 nci 
Dairenin 3195 sayılı bu karan aynen : 

«5434 sayılı Kanunun 40 nci maddesi 60 ya
şını dolduranların sin haddi dolayısiyle emek
liye sevk hususuna verilen salâhiyetin yinfe bu 
kanunun geçici 31 nci maddesi ile müktesep hak-
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lan tanınmış olan memurlar dışında kalanlar 1 
hakkında cereyan edebileceğinin düşünülmeksi-
zin dâvacmın emekliye şevkinden dolayı maaşla
rının mahrumiyet suretiyle duçar olduğu zararı
nın tekrar hizmete alındığı tarihe kadar maaş
ları ve mesken tazminatı tutarmın tesbit edile
rek tazminen tesviyesi lâzımgeleceğine» şeklinde
dir. 

Binaenaleyh bu nevi hâdiselerde müracaat 
mercii Devlet Şûrasıdır. Devlet Şûrasında da açı
lacak olan dâvaların muayyen bir müddete bağ
lı bulunduğu malûmunuzdur. Bu müddet geçin
ce başka mercie gidilemez. Binaenaleyh Büyük 
Millet Meclisine müracaat edeceğim bu işi o hal
letsin şeklinde bir usul kabul etmek birçok mü
racaatların Meclise gelmesini intacedecektir. Bu
na mümasil olarak encümenimize her sene yüz
lerce, binlerce istida gelmekte ve bunların hepsi 
de, muayyen kaza mercilerine tâbi olduğu için 
reddedilmektedir. 

Bu talep "de aynı mahiyette olduğu için ben
deniz mazbatanın tasvip buyurulmasmı istirham 
edeceğim. 

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

rem arkadaşlar, encümen sözcüsü arkadaşımız : 
Bu zat bidayette tekaüt muantelesinin iptali hak
kında Devlet Şûrasına dâva açarken aynı za
manda mahrum kaldığı paraların verilmesi için 
de dâva açabileceğini ifade buyurdular. Dâva 
açabilr mi idi, bu dâvayı açmaya mecbur mu 
idi? Hayır. Ben de olsam açmazdım. Çünkü bir 
kimse tekaütlük muamelemi iptal edin derken, 
tekaütlük maaşımı almıyacağım demez. Binaen
aleyh bu meçhuliyet içerisinde iptal dâvası açar
ken vatandaş bu dâvayı açmaya mecbur mudur1? 
Değildir. Bu dâvada böyle bir mecburiyet yok
tur ve mecburiyet olması doğru da değildir ki 
vatandaş bu mecburiyete riayet etmemiş diye 
mağdur olsun. Bu vaziyet karşısında iptal dâ
vasını açar bekler. Çünkü bu vatandaş keramet 
sahibi değil ki ikramiyesinden idarenin parayı 
keseceğini bilsin, Şûrayı Devlete ilk müracaatın
da bunu da dâva etsin. 

Biri de demin buyurdular ki mahkeme kararı 
yanlıştır. Arkadaşlar, Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 53 ncü maddesi bir kaziyei muhkeme ha
lini alan bir mahkeme kararı hakkında bu sözü 
söylemeyi meneder. Doğru vfcya yanlış, Türk Mil- ] 

,1966 C : 1 
| leti namına icrayı kaza eden bir mahkeme kararı 

yanlış da olsa kaziyei muhkeme olunca Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 53 ncü t maddesi gereğince 
ona itaata mecburuz. Bunu Büyük Millet Meclisi 
dahi tağyir ve tebdil edemez ve hürmete mecbur
dur. 

Bursa Mahkemesinin kararı yanlıştır, Şûrayı 
Devlete gitse idi kazanırdı dedikten sonra Şûrayı 
Devlete gitmek için müddet olduğu halde adlî 
kazaya gitmiştir, diyorlar. Bu idari kazaya mü-
taallik bir mesele ise, vatandaş yanlışlıkla adlî 
kazaya müracaat edebilir. Adlî mahkeme bunu 
idari kazaya aittir diye reddeder, o karar kesin
leştikten sonra on günlük müddet içinde vatan
daş Şûrayı Devlete dâvayı açarsa bu dâva müd
detinde addolunur. Encümence bu cihetleri bil
meden vatandaş müddeti geçirmiştir demek bey
hudedir. Ortada bir haksızlık mevcudolduğunu 
kendileri de ikrar etmektedirler. Bu haksızlığın 
başka türlü mercii izalesi olmadığı gibi, Bursa 
Mahkemesinin kararına itaata mecbur olduğumuz 
bedihidir. Kesinleşen bu karara göre bu iş hakkın
da idari ve adlî hiçbir kaza merciine müracaat 
edemiyeceği cihetle Yüksek Meclisin bu hakkı ih-
kak etmesini ve lütfen takririmi kabul etmesini 
rica edeceğim. 

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

terem arkadaşlar, mesele gayet basit, fakat ma
alesef arkadaşlar karıştırıyorlar. Encümen ra
porunda da bâzı lüzumsuz ifadeler var, mahke
me kararının yanlış veya doğru olduğunun ya
zılmaması icabederdi. 

Bu vatandaş, 1949 da 39 ncu maddenin B 
fıkrasına istinaden emekliye sevk edilmiş. Tef
sirden evvel Şûrayı Devlet bu gibi emeklilik iş
lemlerini iptal edebiliyordu, vatandaş hakkını 
kullanmış emeklilik muamelesini iptal etmiş. Fa
kat hiçbir zaman mahkeme, dâva edilmiyen hu
sus hakkında karar vermez, davacı yalnız emek
liliğinin iptalini istemiş, kaybetmiş olduğu ma
aşlarını talebetmemiş. Şurayı Devlet de, talebe 
bağlıdır, dâvaya bağlıdır, sadece emekliliği ip
tal etmiş. Fakat vakta ki, 39 ncu maddenin B 
fıkrası tefsir ediliyor, idareye mutlak hak tanı
lıyor, ondan sonra Şûrayı Devlet kapısı bütün 
müracaatlere kapanıyor. Bu vatandaş, * tefsirden 
sonra burada dâva açıyor, Bursa Mahkemesi de 
diyor ki, tefsir yapıldıktan sonra, 1949 senesinde 
yapılmış olan emeklilik işlemi kanunidir, hiçbir 
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hak talebedemezsin ve hiçbir yere gidemezsin, 
mahkemenin verdiği karar doğru. Demekki Şû
rayı Devlet kararı da doğru, Bursa Mahkemesi
nin verdiği karar da doğrudur. 

Encümene gelince; encümen, Anayasa ve Tü
züğün kendisine vermiş olduğu hakkı kullanıyor, 
diyor ki; senin bu hakkını verecek merci! Meclis 
değil, mahkeme olduğu için .mahkemeye başvur-
malı idin. Yol da gösteriyor. Mahkemeye baş-
vursaydin belki kazanırdın. Bursa Mahkemesi
nin kararını temyiz eder, bu hakkını kullanırdın. 
Binaenaleyh bizce yapılacak işlem yoktur. Bu 
vatandaş mağdur olmuş, kendisini mağdur eden 
hiçbir makam yok. Kendi hakkını zamanında ve 
ilgili mahkemeden istemesini bilmemiştir. Hida
yet Aydmer arkadaşımız haklı olarak diyor ki; 
bu emeklilik muamelesini iptal ettikten sonra 
bir daha memuriyete alındı. Fakat aradaki emek
lilik maaşını kendisinden alıyorlar, ve memuri
yet maaşını vermiyorlar. Ancak, hakkını arama
sını bilseydi ve zamanında dâva açsaydı mutlak 
surette mağduriyetini bertaraf ederdi. Dâvasını 
tefsirden sonra açtığı için bu hakkını kaybetmiş 
bulunmaktadır. Yapılacak hiçbir iş yoktur. An
cak, Yüksek Meclis yapsa yapsa atıfet yapar. 
Yoksa kanuni bir hak mevzuubahis değildir. 
Böyle bir hak verilirse, ilerde fena bir emsal 
teşkil edecektir. Bu bakımdan komisyonun maz
batası doğrudur, yerindedir. Bunu tasvibetme-
nizi rica ediyorum. 

REÎS — Kemal Yörükoğlu, Van. 
. KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Çok muh

terem arkadaşlarım, bir nokta vardır: Emekliye 
•sevk ayrı ve maaşın istirdadı ayrı vakalardır. 
Bir kere, Celâl Yardımcı arkadaşım bir nokta
ya temas buyurdular, maliye re'sen bu parayı 
istirdat hakkını haiz değildir. Dâvanın maliye 
tarafından açılması iktiza ederken ve istirdat bir 
kazai hükümle olurken, maliye tutmuş, hükme 
mahal bırakmadan istirdadetmiş. Adam bunun 
üzerine dâva açmış. Şimdi mahkeme diyor ki, tef
sir kararı vardır. Halbuki bununla tefsir kara
rının alâkası yoktur, arkadaşlar. Bunun üzerine 
Yüksek Meclisinize geliyor; hakkının verilmesi 
iktiza eder. 

Deniyor ki, emsal teşkil eder. Böyle hâdise
ler enderdir. Kaldı ki, hakkın tesliminde emsal 
teşkili bir mâni addedilemez. Sen haklısın ama 
sana bir şey veremem, emsal teşkil eder, denebi
lir mi? Bu zatın hakkının verilmesinde isabet 
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vardır. Zannederim ki, Heyeti Celileniz de te
nevvür etmiş bulunmaktadır. 

REÎS — Hidayet Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Efen

dim, lûtfunuzu suiistimal etmek istemiyorum, 
bir kelime ile Daim Süalp arkadaşıma cevap 
vermek istiyorum, çünkü kendileri usülcüdürler. 

İdare tekaüde sevk ettiği zaman Osman öze-
keye tekaüt maaşı vermiş. Şimdi, dikkat buyu
run arkadaşlar, kendisine verilen tekaüt maaşı 
aleyhine, vatandaş bana neden tekaüt maaşı ve
riyorsunuz diye dâva mı açsın? 

«Şûrayı Devlete müracaat ettiği zaman ip
tal dâvası da açacaktı» deniyor. Arkadaşlar, ne 
zaman hakkı dâva kullanılabilir, ne zaman ki 
idare kendisine verilen tekaüt maaşını, istir
dat için dâva açması lâzımgelirken bu yola 
gitmiyerek, ikramiyeden kesmek suretiyle hile 
diyebileceğimiz vaziyette haksız ve usulsüz ola
rak istirdat ettiği andan itibaren Osman öze-
ke'nin dâva hakkı doğmuştur. Bunun yeri 
adli merci midir, Şûrayı Devlet midir? Bu me
sele ayrıdır. Vatandaşın şu veya bu kaza mer
ciine müracaat etmek hakkıdır, bu hakkı iptal 
edilemez. Baş vurduğu mahkeme ben buna sa-
lâhiyattar değilim, bunun mercii halli şu adli 
kaza yahut idari kazadır diyerek karar verir. 
Bu kararın kesinleşmesinden sonra on gün. için
de vatandaşın oraya müracaat etmesi lâzımdır. 
ve ederse müddeti muhafaza etmiş olur. Halbu
ki hâdisemizde Bursa mahkemesi böyle, (mesele 
idari kazaya aittir) diye bir karar vermemiş
tir. Bilâkis bunun hakkında ne idari ,ne adli 
hiçbir kaza merciine müracaat edilemez demiş
tir. Hükmün mesnedi ve vaziyet budur. Bina
enaleyh Şûrayı Devlete ilk dâva açtığı zaman 
davacının «bana niçin emekli maaşı verdiniz?» 
diye dâva açmasına imkân yoktu. Bu sebeple 
ona, maaşları hakkında Devlet Şûrasına dâva 
açmamıştır, denmesi dahi yanlıştır. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Memu
riyet maaşını, talebetseydi. 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — Vazife 
görmiyen kimseye maaş vermezler, bunu kendi
leri benden daha iyi bilirler. 

REİS — Komisyon. 
ARZUHAL ENCÜMENİ REİSİ ABDÜR-

RAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (Konya) — 
Muhterem arkadaşlar, bu mesele evvelce görü-
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şüldüğü zaman etraflı izahat vermiştim, bugün 
de muhterem arkadaşım Mazbata Muharriri an
lattı. Onun için bendeniz çok kısa söyliyeceğim. 

Birincisi; Maliye, emeklilik muamelesi iptal 
edildikten sonra maaşını istirdat etmiştir. Fakat 
asıl mevzuumuz bu değildir. Bunda bir haksız
lık vardır veya yoktur, haklı olduğunu iddia eden 
bir kimse mahkemeye müracaat ederdi. Bunu 
yapmadığı gibi parayı ödemeyi kabul etmiş ve 
hattâ faizini de vermiştir. Fakat, arz ettiğim gi
bi, encümenin tetkik ettiği mesele bu değildir. 

Biz ilk mazbatamızın encümene iadesi üzeri
ne işi tekrar tetkik ettik, lütuf yüzünden kahra 
uğradığım, mağdur olduğunu nazara alarak bir 
çare aradık. Ziraat Vekâletinin ve Emekli San
dığının mümessilini çağırdık ve emekli muame
lesi iptal edildiğine göre bu zata 8 - 10 ay açık
ta kaldığı zamana ait maaş verilemez mi diye 
sorduk, «verilemez, çünkü mevzuatımız müsait 
değildir, hususi mevzuatımıza göre bir memur 
izinli olur, hasta olur, fakat mutlaka maaş bord
rosuna girecektir, bunun dışında maaş vereme
yiz. Adlî mahkemenin tazminat hükmü olursa 
verebiliriz» dediler. Emekli Sandığı mümessili 
ise, «bu zat emekli değildir, elbette verdiğiniz 
para yersizdir, iadesi icabeder» dedi. Görülüyor 
ki ; bir imkân bulamadık. Ama vardır bu imkân, 
bu hususi kanun yoludur. Bir kanun yaparsınız 
arkadaşlar, kanunla bu zarar ödenir. 

Dahilî Nizamnamenin tadiline gelince; Da
hili Nizamname tadil edildi, adlî, idari kaza mer
cilerine ait bütün meseleler Arzuhal Encümenin
de görüşülemez. Fakat biz 53 ncü maddenin 
ikinci bendine uyarak dedik ki, son idari kara
rı vermeye salahiyetli merci Maarif Vekâletidir. 
Maarif Vekâleti bu mesele hakkında henüz ka
rar vermemiştir. Bu itibarla encümen buna ba-
kamaz. Maarif Vekâleti bir karar verir, ihtilâf 
çıkarsa idari kaza yolları açıktır. 

Bu hususta biraz evvel izhar etmiş olduğum 
kanaat da tarafınızdan tasvibedilmişti. Nizam
namenin ikinci maddesi gayet açıktır. Bu sara
hat karşısında müktesep hak diye bir şey mev-
zuubahsolamaz. Müruruzaman, sükutu hak, dâ
va müddeti, kanuni yollara müracaat müddeti 
gibi birtakım müddetleri geçiren kimse hakkını 
kaybeder. Bütün bunların ve benzeri meselelerin 
mercii halli eğer Arzuhal Encümeni olursa çok 
yanlış bir iş olur. Bunlara ne Arzuhal Encüme
ni, ne de B. M. M. bakamaz. B. M. M. geniş sa-
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lâhiyetine dayanarak hususi bir kanunla bunu 
telâfi edebilir ama o bu türlü yollarla değildir 
arkadaşlar. 

Mâruzâtımı bitirirken mazbatayı tasvibinizi 
rica ediyorum. 

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

rem arkadaşlar; bir hususa cevap vermek isterim. 
Encümen, «Davacı haklıdır bunun için bize, ka
nun getirsinler» diyor. 

Arkadaşlar; Bursa mahkemesi yanlış karar 
vermiştir diyerek o mahkemeyi bir kanunla teş
hir mi edelim? Buna ne lüzum vardır? Arkadaş
lar, bu nev'i şahsına münhasır bir hâdisedir. Dün 
akşam, komisyonun bir mazbatasını okudum; ismi 
şimdi hafızamda değil, 39 ncu madde mucibince 
tekaüde sevk edilmiş olan bir kurmay albayın 
tekaütlüğünün yersiz olduğu hakkında karar 
vermişler ve «Bu nev'i şahsına münhasırdır» di
yorlar. Halbuki bu Osman özeke işi, nev'i şahsı
na münhasır olanların başındadır. Bu hâdise 
hakkında bir karar vermekliğimiz lâzımdır. Bu 
zatın artık müracaat edeceği bir merci yoktur. 

Bize kanunla bu işi halledin tavsiyesinde bu
lunuyorlar. Biz mahkemenin verdiği kararın ka
nunsuzluğunu teşhir mi edeceğiz?. Bundan hazer 
ederim arkadaşlar. Demin de arz ettiğim gibi, 
ben yapılan haksızlığı tamir edelim diyorum. Ma
ruzatım bundan ibarettir, takririmin kabulünü 
rica ederim. 

REİS — Başka söz istiyen...? (Yok sesleri) 
Bu mazbata ile alâkalı bir takrir, var, okutu

yoruz, efendim. 

Reisliğe 
Kendisine verilen emekli maaşının haksız ola

rak istirdadından şikâyet eden Bursa Ziraat 
mektebi sabık muallimi Osman özeke'nin Yüksek 
Meclise yaptığı şikâyetin reddi hakkında Arzu
hal Encümeninin son defa vermiş olduğu karar da 
hatalıdır, çünkü : 

Müştekinin bu baptaki dâvasını reddeden 
Bursa Asliye Hukuk Mahkemesi ilâmında aynen: 

(Emekliye ayrılması hakmda idareye mutlak 
bir takdir hakkı ve hareket serbestisi tanınması 
suretiyle yapılan tasarrufların kazai murakabe 
sahası dışında kalması gerektiği.) 

Ve yine kararda aynen (bu salâhiyetin huku
ki neticelerini kaza mercilerinin hükümleri ile 
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tahdidetmek kanun koyanın gayesine aykırı ol
duğu kanaatine varıldı.) 

Mucip sebepleriyle reddedilmiştir. 
Kaziyei muhkeme halini alan ve Teşkilâtı 

Esasiye Kanunumuzun 54 ncü maddesi mucibin
ce Büyük Millet Meclisinin dahi değiştirmek hak
kına malik bulunmadığı Bursa mahkemesinin, me
selenin kaza mercilerinde rüyet ve halledemiye-
eeği hakkındaki kararı muvacehesinde ve kaza 
mercilerinde halledilemiyen hususları da Büyük 
Millet Meclisinin halledip karara bağlaması müm
kün ve hattâ zaruri olduğuna göre Arzuhal En
cümeninin, müştekinin Bursa mahkemesi kararı
nı temyiz etmemesi ve Devlet Şûrasında dâva aç
mamasını ileri sürerek haldi talebini reddetmesi 
yanlış olduğundan Arzuhal Encümeninin son ra
porunun da reddiyle (müşteki Osman özeke'ye 
ödendiği halde kendisinden haksız olarak istirdad-
odilen emekli aylıklarının kendisine iadesi lüzu
muna) karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Hidayet Aydı net-

BEİS — Takririn dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... 

Reylerin müsavata yakın bir durum arz et
mesi karşısında tekrar oya arza lüzum hâsıl oldu. 
Ayağa kalkmak suretiyle rey izhar etmenizi rica 
edeceğim. Takririn dikkate alınmasını istiyenler 
lütfen ayağa kalksınlar, efendim... Kabul etini -
yenler... Takrir kabul edilmiş ve mazbata ile en
cümene verilmiştir, efendim. (Alkışlar). 

i. Zonguldak Mebusu C&mîal Kıpçak ve 
18 arkadaşının, Sermayesinin tamamı Devlet 
tarafından verilmek suretiyle kurulan İktisa
di Teşekküllerin teşkİlâtiyle idare ve mura
kabeleri hakkındaki 3460 sayıh Kanunun 6 net 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Muvakkat Encümen mazbatası (2/183) 

BEİS — Kanunla alâkalı vekil burada mı, 
efendim? (Yok sesleri). Birinci sınıf devair rüe-
sasından da kimse yok. Kanunun müzakeresi bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek inikada bıra
kılmıştır. 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BEİS — Buyurun efendim. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) - Rf endim; 
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bendeniz alâkalı vekil tâbirinden bir şey anlıya-
madını. iktisadi Devlet Teşikkülleri umumi hey
etine mütaallik bir kanundur. Umumi heyetin 
3460 sayılı Kanunun muhatabı olan vekilden 
eğer İşletmeler Vekili kasdediliyorsa bu, işlet
meler Vekili değildir. İktisadi Devlet Teşekkül
leri umumi heyetine riyaset eden zat Başvekil
dir. Başvekilin burada mümessili vardır, Devlet 
Bakanı buradadırlar. Binaenaleyh kanunun bir 
defaya mahsus olarak tehir edilmesine mütedair 
karar isabetsizdir kanaatindeyim. 

Bendeniz, mevzuun ehemmiyetine binaen ve 
çok beklemiş olmasını da nazarı itibara alarak 
derhal müzakere edilmesinde fayda mülâhaza, 
etmekteyim. Esas itibariyle bizim teklifimiz 
o4ti0 sayılı Kanunun mevzuuna müdahale et
mekte olmayıp Büyük Millet Meclisinin hakkı 
murakabesini aramaktadır. Binaenaleyh şimdi 
görüşülmesi hususunun kabulünü rica ediyorum 
efendim. 

REİS — Başvekil, alâkalı vekile mezuniyet 
vermiş midir, efendim? Elimizdeki Dahilî Nizam
namenin 87 nei maddesine göre: Alâkalı vekil 
bulunmadığına ve Başvekil bu bapta bir vekile 
salâhiyet vermediğine veya birinci sınıf devair 
riiesasındaıı biri bulunmadığına göre bu kanu
nun görüşülmesine imkân yoktur. Bu bakımdan 
görüşülmesi gelecek İnikada bırakılmıştır, efen
dim. 

5. — İzmir Mebusu Abidirı Tekön'ün, 3460 
ve 6212 sayıh kanunların şümulü dışında ka
lan umumi ve hususi bütçeli dairelerle mûte-
davü sermayeli müesseseler, sermayesinin ya
rısından fazlası devlete aidölan şirket ve ku
rumlarla belediyeler ve hanlara bağlı teşekkül
lere ait iş yerlerinde çalışan işçilere üâve te
diye yapılması hakkındaki Kanunun 1 ncî mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Çalışma Encümeni mazbatam (2/218) 

BEİS — Alâkalı vekil yok, Başvekil adına 
verilmiş bir mezuniyet olmadığına ve birinci sı
nıf devair rüesasmdan biri de bulunmadığına 
göre bir defaya mahsus olmak üzere kanun tek
lifinin müzakeresini gelecek İnikada bırakıyo
rum 

6. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Riyaseti 
Cumhur ve Divanı Muhasebat Reisliği 1954 yü% 
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hesabı katileri hakkinda Meclis Hesaplarının 
Tetkiki Encümeni mazbataları (5/28) (1) 

REİS — Mazbata aidolduğu Hazine hesabı 

(i) 80 sayılı matbua mptvn sonundadır. 

umumisine ithal edilmek üçere Hükümet* v#fi-
lecektir. 

27 Nisan Cuma günü saat 15,00 te toplan
mak üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati: 17,10 
«•» 

B — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARİ 

1. — Ordu Mebusu Memiş Yazıcı'nın, Devlet 
hizmetlerini halka yakın kılmak üzere taksimatı 
mülkiyede bir tadîlât yapılması hususunda ne 
düşünüldüğüne ve seferberlik müdürlüklerinin 
Faydalı olup olmadıklarına dair sualine Dahiliye 
Vekili Etem Menderes'in tahrirî cevabı (7/159) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına Yüksek 
müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. 

Ordu Mebusu 
M. Yazıcı 

Devlet hizmetlerini halka yakın kılmak, imar
larını imkânlı ve tasarruflu hale getirmek gaye
sine matuf olarak taksimatı mülkiyede bir ta
dilâtı yapmak yolundan mesainiz var mıdır? ne
ler düşünüyorsunuz. 

Vekâlet teşkilatındaki seferberlik müdürlük
leri faideli midir? ve ne işler yaparlar? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 24 . IV . 1956 

Vi. İd. G. M. 
2. Ş. M. Teşkilât 

Sayı : 22102/64-3/4555 
B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

12 . IV . 1956 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka
nunlar Müdürlüğü 7-159/2568/11553 sayılı emir
leri cevabıdır. 

Ordu Mebusu Memiş Yazıcı arkadaşını tara
fından Yüksek Riyasetlerine sunulup vekâleti
mize tevdi buyurulan 9 . IV . 1956 günlü tahrirî 
sual takririnden: 

Devlet hizmetlerini halka yakın kılmak, imar
larını imkânlı ve tasarruflu hale getirmek gaye
sine matuf olarak taksimatı mülkiyede bir tadi
lât yapmak yolunda bir mesai bulunup bulunma
dığı ve vekâlet teşkilatındaki seferberlik müdür
lüklerinin faydalı olup olmadığı ve ne iş yaptık
ları hususları sorulmaktadır. 

Cevaplarımı aşağıdaki şekilde arz ediyorum. 
Memleketimizin gittikçe müsbete doğru deği

şen şartları dikkate alınmak suretiyle ihtiyaçlar 
belirdiği nispette, Hükümetin bugünkü âmme 
hizmeti anlayışına göre vatandaşa en faydalı ve 
en ucuz şekilde hizmet imkânını sağlıyacak yeni 
mülki taksimat yoluna gitmek ve Teşkilâtı Esa
siye Kanunu çerçevesi içinde iktisadi ve coğrafî 
şartları esas almak prensibimizdir. Bu hususta 
mahallî ihtiyaç ve zaruretlerle 1939 senesinden 
beri vekâletimize intikal ettirilen talepleri mahal
len esaslı bir tetkika tâbi tuttuktan sonra dosya-
landırmaktayız. Vekâletimize intikal eden bu ta
leplerle mahdut kalmak şartiyle mevzuun ilmî ve 
tatbiki cihetlerden tetkiki ve bir revizyona tâbi 
tutulması yolundayız. Şimdiden âmme enstitüsü 
ile temasa geçilmiş ve bu hususta ilmî bir anket 
dahi hazırlanmış bulunmaktadır. Bu mesainin 
sonunda ve ilmî heyete mütenazır olarak tatbi
katçılardan müteşekkil ikinci bir heyetle de etüd-
ler tamamlandıktan sonra nihai bir karara varı
lacaktır. 

Seferberlik müdürlükleri teşkilâtına gelince : 
Seferberlik Müdürlüğü teşküâtı, Dahiliye Ve

kâleti merkez teşkilâtı hakkındaki Kanuna ek ola
rak 1934 yılında intişar eden 2531 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesi üe kurulmuştur. Bu teşkilât, 
Millî Seferberlik ve ordu seferberliğine yardım; 
hava taarruzlarına karşı pasif korunma, tahliye 
ve seyrekleştirme, memleket içi düşmana karşı si
lâhlı müdafaa mükellefiyeti ve hazar ve sefer it
faiyesinin malzeme, teçhizat, talim ve terbiye iş
leriyle iştigal etmekte, bir müdür veya memurdan 
ibaret bulunan taşra teşkilâtı da merkeze müte
nazır olarak vüâyetlerde vazife görmektedir, ve 
bu itibarla teşkilât memlekete faydalı olmaktadır. 

21 . IV . 1956 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 

1 8 7 -
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2. — Giresun Mebusu Doğan Köy men'in, 

Giresun'un Alucra kazasında Hazineye ait ta
pulu arazi mevcudolup olmadığına, varsa bu 
yerlerin topraksızlara verilmesi için teşebbüse 
geçilip geçilmediğine dair sualine Adliye Vekili 
Hüseyin Avni Gâktürk ile Maliye Vekili Nedim 
Öhmen'in tahrirî cevapları (7/133) 

8 . II . 1956 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki suallerin Adliye ve Maliye vekille
ri tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ve rica ederim. 

Giresun Mebusu 
Doğan Köymen 

1. Giresun'un Alucra kazasında, (Hazine
ye) ait tapulu arazi var mıdır? Varsa, bu yerler 
için Maliyece hususi idareye yılda kaç lira vergi 
verilmektedir? 

2. Hazineye idolup vergisi ödenen yerlerden 
temin olunan gelirin senelik miktarı, para ola
rak, nedir? 

3. Bu yerler için Hazine dâva açmışsa aldı
ğı hüküm nedir? Ve tatbik edilmiş midir? 

4. Bu yerlerin topraksızlara verilmesine te
şebbüs edilmiş midir, niçin muvaffak olunama
mıştır? 

T. C. 
Adalet Vekâleti 

Hu. İş. U. Müdürlüğü 
Sayı : 3943 

22 . HI . 1956 

T. Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Umumi Kâtip - Kanunlar Müdürlüğü ifade

siyle alman 11.11.1956 tarih ve 7-133/2351-10427 
sayılı yazılarına karşılıktır. 

Giresun Mebusu Doğan Köymen tarafın
dan verilen tahrirî sual takririnin vekâletimizi 
ilgilendiren üçüncü bendi incelendi. 

Giresun'un Alucra kazası dâhilinde Hazine 
tarafından açılmış bir tescil dâvası mevcut bu
lunmamaktadır. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 

Adliye Vekili 
Hüseyin Avni Göktürk 

1956 0 : 1 
T. C. 

Maliye Vekâleti • 20 . IV . 1956 
Millî E. G. Müdürlüğü 

Şube : 2 Md. 
Sayı : 3251 - 2308/6890 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

O : 11 . I I . 1955 gün ve 7 - 133/2351 -10427 
sayılı yazıya. 

Giresun Milletvekili Doğan Köymen'in yazılı 
olarak cevaplandırılmasını istediği 9 . I I . 1956 
tarihli tahrirî sual takriri tetkik edildi. 

Bu sual takriri ile; 
a) Giresun'un Alucra kazasında Hazineye 

ait arazi olup olmadığı, varsa bu yerler için ma
liyece hususi idareye yılda kaç lira vergi veril
diği? 

b) Hazineye aidolup vergisi ödenen yerler
den para olarak temin olunan senelik gelir mik
tarı? 

e) Bu yerler için Hazine tarafından dâva 
açılmış ise nasıl hükümler alındığı ve ilâm hü
kümlerinin tatbik edilip edilmediği? 

ç) Bu yerlerin topraksızlara verilmesine te
şebbüs edilmiş olup olmadığı, ve niçin muvaffak 
olunamadığı? 

Sorulmaktadır. 

1. Mahallinden alman malûmata göre : Aluc
ra kazasında Hazineye ait (471) parça gayri
menkul mevcudolup bunlardan ayiniz (320) par
çası tapuda Hazine namına müseccel bulunmak
tadır. 

Bu gayrimenkuller için hususi idareye sene
de 906 lira 29 kuruş vergi ödenmektedir. 

2. Hazineye ait gayrimenkullerden vilâyet 
itibariyle 1955 yılının 11 ayında haliye ve sabı
kadan (4 694) lirası icar ve (2 586) lirası da 
ecrimisil olmak üzere ceman (7 075) lira temin 
olunmuştur. 

3. Alucra kazasına bağlı Alışız, Anastas ve 
Çekerek köylerindeki arazinin kimlere intikal et
tiğine ve saireye dair, takrir sahibi tarafından 
daha önce Yüksek Riyasetinize sunulup 2 1 . I I . 
1952 gün ve 6 - 592/3147 - 6886 sayılı yazınızla 
vekâletimize tevdi buyurulan 18 . I I . 1952 ta
rihli sual takririne cevaben 24 , IV . 1.952 gün 

ı 
— 188 — 



î : 57 25.4 
ve 3312 - 8368/7069 sayılı yazımıza ilişik olarak 
sunulan notta da tebarüz ettirilmiş olduğu veç
hile, Alucra kazasına bağlı köylerden bâzıların
da, ezcümle Alışız ve Anastas köylerinde, Ha
zineye intikal eden arazinin tamamı hakkında 
bâzı şahıslar (eski Halk Partisi mebuslarından 
Tevfik Ekmen ve arkadaşları) ile Hazine ara
sında, 1927 senesinden beri türlü safhalar arz 
eden dâvalar cereyan etmiş ve neticede bu şa
hıslar dâvalarını kaybettikleri halde sonradan 
Tevfik Ekmen tarafından mübadillerden satın 
almak ve zilyedlik iddiasiyle açılan dâva, leh
lerine neticelenmiştir. 

Bu arada Alışız ve Anastas köylerinde Ha
zineye ait ceman 67 parça gayrimenkule vâki 
müdahalesinin men'i için Eevfik Ekmen aley
hine Hazinece de bir dâva açılmış ise de, mah
kemece, tetkikat icrasına yarıyacak vesaik ib
ran edilememesi ve arazinin mahallinde göste-
rilememesi sebebiyle dâva reddolunmuştur. 
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4. Anastas köyünde mevcut arazinin 1941 

yılında tevziine teşebbüs edildiği halde Tevfik 
Ekmen'in ihtiyati tedbir kararı alması üzerine 
tevzi işi akim kalmıştır. 

Ancak Alucra kazası tapulama işinin 1950 
programına alınmış, olduğu anlaşıldığından bu 
kazaya gönderilecek olan tapulama komisyo
nunun tercihan arazisi Hazine ile eşhas arasın
da ihtilaflı bulunan Alışız ve Anastas köylerin
den işe başlaması hususunda ilgililere gereken 
tebligatın yapılması gerek Devlet Vekâleti (Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ne, gerek
se Giresun Valiliğine yazılmıştır. 

Tapulama komisyonlarınca Hazine namına 
tesbit ve kaydedilecek arazinin 4753 sayılı Top
rak Kanunu hükümleri dairesinde tevzie tâbi 
tutulacağı tabiîdir. 

Keyfiyeti saygılarımla arz eylerim. 
Maliye Vekili 

N. Ökmen 

TASHİHLER 

Bu İnikat Zabıt Ceridesinin sonuna bağlı 80 S. Sayılı matbuada aşağıdaki tashihler yapılacak
tır : 
Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

1 
2 
% 

5 
6 
5 

24 
38 
35 

(12) 2 800 
10 000 

296 

(12) 12 800 
10 100 

\>m<i 

T. B. M. tif. Matbaası 





s. SAYISI : 8 e ek 

Aydın mebusları Cevat Ülkü ve Nail Geveci'nin, Arzuhal Encüme
nin 25 . II . 1955 tarihli haftalık karar cetvelindeki 366 sayılı Kara
rın Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni 

mazbatası (4 /108) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Arzuhal Encümeninin 25 . II . 1955 tarih 4 sayılı haftalık karar cetvelinin 57 nci sayfasında 
neşrolunan 10 . I . 1955 tarih ve 366 sayılı Kararının aşağıdaki mucip sebeplerden dolayı Büyük 
Millet Meclisi Umumi Heyetinde müzakeresini arz ve talebeyleriz. 

28 . I I . 1955 
Aydın Aydın 

Cevat Ülkü Nail Geveci 

Müstedi Osman özek'e Bursa Ziraat Mektebi Tabiiye öğretmeni iken 6 . XII . 1949 tarihinde 
Ziraat Vekâletince emekliye sevk edilmiştir. Mumaileyh bu karara karşı Şûrayı Devlette açtığı dâ
vayı kazanarak on üç ay sonra tekrar vazifesine iade kılınmıştır. Vazifeye iadesiyle de geçen on 
üç aylık tekaüt maaş ve ikramiyeleri de istirdadolunmuştur. Müstedinin vekâletten maaş talebi
ne karşılık vazife görmediği ayların maaşının da verilemiyeceği cevabı üzerine mağdur Ziraat Ve
kâleti ile vekili aleyhine tazminat dâvası ikame etmiştir. Fakat o sırada Büyük Millet Meclisinden 
çıkan tefsir kararının makable teşmil edileceği mütalâası mezkûr tazminat dâvasının mahkeme
ce reddine esas teşkil etmesinden bu cihetten de bir hak istihsal edememiştir. 

Bu kere Büyük Millet Meclisi Arzuhal Encümenine vâki müracaatı kendisine on üç aylık za
man için verilemiyen maaş ve tazminatından gayrı hiç olmazsa ilk tekaüde sevk olunduğu tarih
ten itibar olunmak üzere (istirdat olunan) tekaütlük maaşlarının verilmesi cihetine gidilerek ic-
rayi mâdelet olunması ve bu hususun Arzuhal Encümenince tetkik ve tezekkürü sarahaten talebo-
lunduğu halde bu cihette encümenin noksan tetkikatla talebin reddine mütedair bir karar istihsal 
etmiş bulunması başkaca kanun yollarının kapanmış olması hasebiyle de adı geçen Osman özeke'-
yi telâfisi gayrimümkün bir mağduriyete sevk edeceğinden Umumi Heyette tetkik ve müzakeresi 
talebinden ibarettir. 

Devre : X 
İçtima : 2 
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Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. »M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak. No. 20254 
Arzuhal Encümeni No.18890 

Esas No. 4/108 
Karar No. 75 

29. XI. 1955 

Yüksek Reisliğe 

1949 yılında, Bursa Ziraat Mektebi Ta-
iye öğretmeni iken yapılan emeklilik muame
lesi Devlet Şûrası kararı ile iptal olunup 
iadei memuriyet ettirildiği halde 7 ay sonra tek
rar tekaüde sevk olunurken evvelce ödenmiş 
olan tekaüt aylıklarının da istirdadolunduğun-
dan, bu suretle hem maaşdan ve hem de bu 
müddete ait tekaüt aylığından mahrum bırakıl
mak suretiyle mağdur bir vaziyete düştüğünden 
bahsile; 14 aylık mezkûr istihkakının ödenme
si talebinde bulunan Osman Özeke'nin 
15 . X I I . 1953 tarihli arzuhali üzerine selef 
encümence ittihaz olunan 10 . I . 1955 tarihli 
ve 366 sayılı ve «kaza merciince incelenerek 
karara bağlanmış olan talep hakkında tâyini 
muameleye mahal olmadığına» dair bulunan 
karara; Aydın Mebusları Nail Geveci ve Cevat 
Ülkü tartlarından, müddeti içerisinde yapılan 
itiraz üzerine bu baptaki dosya tekrar tetkik 
olundu. 

'•. Müstenidinin; muhtevası yukarıda açıklanan 
talebi; gerek emekliye sevkı dolâyısiyle kesilen ay
lıklarına, gerekse istirdadolunan tekaüt aylıkları
na taallûk etsin her iki halde de kaza mercilerince 
hükme bağlanması icabeden bir ihtilâf olarak 
tezahür etmektedir. 

Nitekim kesilen maaşlarının tediyesi mev
zuu bir tazminat dâvası mahiyetinde kaza 
merciine intikal ettirilmiş ve bu merci tara
fından reddolunmak suretiyle hükme bağlanmış
tı]". 

Devlet Şûrasının 4 . II . 1950 tarihli ve ta
sarrufun kanunun maksadına muhalefeti nok
tasından iptalini mutazammm kararma rağmen 
bu devreye ait tekaüt aylıklarının istirdadı 
keyfiyeti de keza idari kazanın tetkikine tâbi 
idari bir ihtilâf bulunduğu aşikârdır. Şikâyet 
ve talebin Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi sarahati ve Yüksek Meclisin müstekar 
mukarreratı karşısında encümenimizce incele
nip bir karara bağlanması mümkün bulunma
maktadır. 

Arz olunan sebeplere binaen; itiraz olunan 
366 sayılı mezkûr selef encümen kararı encü
menimizce de musip görülmüştür. 

Keyfiyet; işbu mazbatamız Umumi Heyetin 
yüksek tasviplerine sunulmak üzere saygıları
mızla arz olunur. 

Arzuhal Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Konya Bingöl 

A. F. Ağaoğlu N. Araş 

Kâtip 
Elâzığ Çorum Edirne 

Selâhattin Toker II. Ortakcıoğlu C. Köprülü 

Edirne Erzincan Mardin 
H. Maksudoğlu T. Şenocak B. K. Timuroğlu 

Bolu 
Mithat Dayıoğlu 

imzada bulunamadı 

( S. Sayısı : 8 e ek ) 
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Arzuhal Encü: 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak No. 20254 
Arzuhal En. No. 18890 

Esas No. 4/108 
Karar No. 76 

Yüksek 

Reislikten muhavvel 15 . X I I . 1953 tarihli 
istidası ile 1929 yılında 5434 sayılı Kanunun 
;39 ncu maddesinin B fıkrasına uyularak tekaüde 
:sevk olunup, hakkındaki işbu tasarruf Devlet 
»Şûrasmca iptal olunması üzerine iadei memuri
yet ettirildiği halde maaşları ödenmediği gibi ev
velce ödenmiş olan tekaüt aylıkları da istirdad-
• olunmak suretiyle hem maaştan ve hem de te
kaüt aylıklarından mahrum bırakıldığından şi
kâyet eden mütekait öğretmen Osman Özeke'nin 
vâki müracatı; selef Arzuhal Encümenince 10. 
1.1955 tarihli ve 366 sayılı ve «kaza merciince 
incelenerek karara bağlanmış olan talep hakkın
da tâyini muameleye mahal olmadığı» şeklinde 
bir karara bağlanmıştır. 

Bu karara; Aydın mebuslarından Nail Ge-
veci ve Cevat Ülkü taraflarından müddeti içeri
sinde itiraz olunduğundan dosya incelenerek; 
«müstedinin vâki talebi; gerek emekliye şevki 
dolayısiyle kesilen aylıklarına, gerekse istirdad-
olrnıan tekaüt aylıklarına taallûk etsin, her iki 
halde de kaza mercilerince hükme bağlanması 
dcabeden bir ihtilâf olarak tezahür etmekte bu
lunduğuna, nitekim; müstedi kesilen maaşları
na tekabül eden meblâğın tazminat olarak ken
disine ödenmesi için Bursa Asliye Hukuk Mah
kemesine dâva açmış ve talebi bu mahkemece 
reddedilmiş bulunduğuna göre; itiraz olunan 
"366 sayılı mezkûr Karar encümence de musip 
görülerek bu bapta tanzim ve takdim kılınmış 
bulunan 2 9 . X I . 1955 tarihli ve 4/108 sayılı 
mazbatamız Umumi Heyetin 7 . X I I . 1955 tarih
li înikadmda müzakere olunup; Konya Mebusu 
Hidayet Aydmer ve Denizli Mebusu Baha Ak-
şit'in takrirleri üzerine encümenimize iade kı
lındığından mevzu tekrar tetkik ve müzakere 
•edildi. 

Gerek muterizler ve gerekse takrir sahipleri, 
mevzuubahs mahkeme kararı esbabı mucibesin-
de de sarahaten zîkrolunduğu üzere; 1728 sayı-

( S. Sayısı 

i mazbatası 

1.11.1956 

Reisliğe 

lı Karar ve bunu taknin etmiş bulunan 6422 sa
yılı Kanun muvacehesinde bu nizaın artık kaza 
mercilerince tetkik ve hallolunamıyacağı, bina
enaleyh başkaca bir tetiklik mercii ve kanun yolu 
bulunmıyan bu ihtilâfın Yüksek Meclisçe ve ni-
yabeten Arzuhal Encümenince incelenmesi gere
keceği nöktai nazarında bulunmuşlardır. 

Zikrolunan 1728 sayılı Karar ve maddei ka
nuniye; münhasıran-; malûm fıkrai kanuniyeye 
istinaden yapılan emeklilik muamelesinde ida
renin bu tasarrufun lüzum, sebep ve saikını ka
za mercilerine beyan mecburiyetinde bulunma
dığını ve bu tasarruf aleyhine kaza merciine mü
racaat olunamıyacağmı derpiş etmiş bulunmak
tadır. 

Yoksa bu muameleye müteferri ve Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda ayrı 
ayrı hükümde bağlanmış olan (aylık bağlanma
sı, keseneklerin iadesi, fiilî hizmet müddetinin 
tesbiti, toptan ödeme gibi) muamele ve tasar
ruflardan dolayı idare aleyhine kaza yolu açık 
bulunmakta ve tatbikatın da bu yolda cereyan 
etmekte olduğu yüksek malûmlarıdır. 

Nitekim; bu kere encümene davet olunan Zi
raat ve Maliye vekâletleri temsilcileri de bu tat-
Ibikatı teyiden; emeklilikleri ref'olunmak sure
tiyle iadei memuriyet ettirilenlerin bu istihkak
ları için Şûrayı Devletten tazmin ilâmı almakta 
ve vekâletçe de buna tevfikan ödemede bulu
nulduğunu ve bu ilâmlardan bir tanesini takdim 
ederek (Mezkûr ilâm sureti dosyasındadır) 
böyle bir hüküm istihsal olunmadıkça mumai
leyhe her hangi bir ödemede bulunulmasına 
mevzuatın müsait bulunmadığını beyan etmiş
lerdir. 

Bu duruma ve müzakerat sırasında ileri sü
rüldüğü ve ifade olunduğu gibi 1728 sayılı Ka
rar ; bir tefsir kararı olmayıp mezkûr maddei 
kanuniyenin tefsirine mahal olmadığına dair 
bulunması ve kabul tarihi itibariyle; keza, ka-

: 8 e e k ) 
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za yollarını kapayan kanunun da mumaileyhin 
tekaüde sevkı tarihinden epeyce bir zaman son
ra yürürlüğe girmiş bulunduklarına göre bu 
mevzuda gidilecek bir kanun yolu ve merci bu
lunmadığı hakkındaki iddialar gayrivârit bu
lunmuştur. 

Müstedi bu kanun yollarına başvurmamış
tır. Ezcümle; ödenmiyen maaşlarına karşılık 
tazminat itasına hükmolunması hakkındaki 
mahkemeye vâki müracaatının reddi üzerine 
temyiz yoluna gitmediği gibi, vaktiyle (Emek
liliğinin iptali için) Şûrayı Devlete açtığı dâ
vayı, ödenmiyen aylıklarının tediyesini teminen 
bir kazai kâmile dâvası şeklinde ikame edip bu 
hakkını istihsal etmesi de mümkün iken keza 
bu yola gitmeyi de ihtiyar etmemiştir. 

Yukarda arz ve izah olunan maddi ve ka
nuni sebeplere binaen müşteki bilâhara istir-
dadolunan tekaüt aylıklarının iadesi mevzuun
da da keza kaza merciine müracaatla hakkını, 
hükmen alması zaruri ve mümkün görülmüş
tür. 

Bu bakımlardan vâki itirazlar encümenimiz-
ce muhik ve musip* görülmemiştir. Böylece; 
kısmen kaza mercilerince hükme bağlanmış ve 
kısmen de yine bu merciler tarafından tetkik 

ve hükme bağlanması icabeden şikâyet mevzuu 
üzerinde, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ve 
Dahilî Nizamnamenin değişik 53 ncü maddesi
nin a ve c fıkralarının sarih ve mutlak ifadesi 
karşısında encümenimizce vazife yönünden müs
pet bir karar ittihazı gayrimümkün bulundu
ğundan 29 . XI . 1955 tarih ve 75 karar ve 
esas 4/108 sayılı ve evvelce arz ve takdim kılın
dığı yukarda beyan olunan mazbatamızın yine 
aynen Umumi Heyetin yüksek tasviplerine su
nulması kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet saygılarımızla arz olunur. 

Arzuhal Encümeni 
Reisi Mazbata muharriri 

Konya Bingöl 
A. F. Ağaoğlu N. Araş 

Kâtip 
Elâzığ Afyon Karahisar 

S. Toker S. Koraltan 
Çorum Edirne 

II. Ortakcıoğlu C. Köprülü 
Edirne Mardin 

II. Maksutoğlu 
Siird 

S. Bedük 

R. K. Timuroğlu 
Trabzon 

S. Karaydınız 

-*•»»« 
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Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, Arzuhal Encümeninin 28 . III. 1955 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 759 sayılı Kararın Umumi Heyet
te görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası (4 /115) 

8 .IV . 1955 
Yüksek Reisliğe 

Arzuhal Encümeninin 28 . III . 1955 tarihli ve 9 sayılı haftalık karar cetvelinde ittihaz eylemiş 
olduğu Mustafa Aksar hakkındaki 759 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesini arz ve teklif 
eylerim. 

Elâzığ Mebusu 
S. Toker 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 1 . II . 1956 

Zat ve Evrak No. : 2344 
Arzuhal En. No. : 2338 

Esas No. : 4/115 
Karar No. : 78 

Yüksek Reisliğe 

Siird Memleket Hastanesi operatörü iken ; 
Baykan kazasının Comani köyünde vukubulan 
bir kavgada yaralanarak hastaneye yatırılan 
Fazıl Yüksekbağ hakkında; fail Rifat Oanbo-
lat'ın az ceza görmesini teminen, noksan müd
detle rapor vermek va'diyle kardeşi Mehmet 
Canbolat'tan 50 lira rüşvet aklığı iddia ve is-
nadolunarak, Siird Asliye Ceza Mahkemesinde 
yapılan muhakemesi neticesinde; bidayeten 3 
ay hapsine, Temyizin bozma kararma uyularak 
ikinci defa yapılan muhakemesi neticesinde de 
beraetine karar verildiği halde, hükmün Temyiz 
5 nci Ceza Dairesince yine bozulup dosyasının 
Diyarbakır'a nakline karar verilmesi üzerine, 
mezkûr yer Ağır ceza Mahkemesince müttehaz 
ve mücerret dosya üzerinde yapılan 1 etki kat ne 
ticesinde 1 sene 4 ay hapis ve 2 ay müddetle 
memuriyetten mahrumiyet ve ağır para cezala
rına mahkûmiyetine mütedair ve katîleşmiş bu
lunan bir hükümle haksız ve mesnetsiz olarak 

mağdur edildiğini zira; isnadolunan rüşvet su
cunu asla irtikâbetmediği gibi buna tenezzül de 
etmiyeceğini, vâki ihbarın tamamiyle bir tertip 
mahsulü olduğunu, nitekim aynı tertipçilerin 
kendisi hakkında yaptıkları aynı mahiyetteki 
diğer bir iftiraları dolayısiyle Siird Ağır Ceza 
Mahkemesinin 26 . X . 1954 tarihli bir kararı ile 
beraet ettirilmiş bulunduğunu, rüşvet mevzuunu 
teşkil eden 50 lirayı mücerret; müşteki ve muh
birin tevali eden uygunsuz tekliflerinden usanç 
getirdiği için muayenehanesinde kabul ve ken
dine ait paralardan ayrı bir şekilde mendiline 
koyarak derakap müddeiumumiliğe müracaata 
gitmekte iken bu tertibin yapıldığını ve kendi
sinin bu yoldaki iddia ve beyanının hazırlanan 
zapta geçirilmesine müsaade olunmadığı için de 
zabtı imzalamamış olduğunu ve vadettiği iddia 
olunan rapor ve fenni kanaatini dahi bundan 
önce hastane defterine yazmış bulunduğunu; 
muhbir ve müşteki durumda olan Abdullah adın-



a 
daki şahsın memurlara intisapla menfaat temin 
etmeken mevkuf ve tahtı muhakemeye alınmış 
bir kimse olduğunu beyanla; şaibesiz geçen 16 
yıllık memuriyeti ve mütehassıs bir hekim oldu
ğu dahi göz önünde bulundurulup şimdiye ka
dar çekmiş olduğu ceza ve aile efradının ıstıra
bı kâfi görülerek affolunmasını istiyen Doktor 
Mustafa Akşar'ın bu talebinin reddini muta-
zammm bulunan selef encümenin 7 . II . 1955 
gün ve 759 sayılı Kararına Elâzığ Mebusu Se-
lâhattin Toker tarafından müddeti içerisinde iti
raz olunduğundan bu baptaki dosya; eelbolunan 
mahkûmiyet dosyası ile birlikte eneümenimizee 
tekrar tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Zikrolunan mahkûmiyet dosyasına nazaran; 
mumaileyh hakkındaki takibata esas olan 4 . 
VI , 1952 tarihli zabıt varakasında : Filhakika 
adı geçenden aldığı 50 liranın muayenehanesin
den çıkmakta iken üzerinde yapılan aramada 
sol yan cebinde bir mendil içerisinde bulunduğu 
anlaşılmakta ve bunu mütaakıp cereyan eden 
muhakeme safahatı da müstedinin beyanını mü-
eyyit bulunmaktadır, 

Gerek hazırlık, gerekse son soruşturma safa-
hatinda ise mezkûr zabıt varakası ile müstedi
nin parayı kabul ettiği hakkındaki vâki ikrarı 
ve zabtı imza edenlerin ifadeleri dışında suçun 
sübutuna ait kanuni bir delil görülememesi ve 
encümende hazır bulunan ve hâdise tarihinde 
Siird'de Demokrat Parti Reisi olan Siird Mebu
su Veysi Oran, Siird Mebusu Suat Bedük ve 
Konya Mebusu Sıtkı Salim Burçak'm müstedi
nin böyle bir suç işliyecek bir kimse olmadığı 
ve bunun filhakika bir tertip mahsulü bulundu
ğu, eğer bu şahıs böyle bir kimse olsa idi ufak 
bir muhit olan Siird'de parti teşkilâtının bun
dan haberdar olmamasının gayrikabil olduğu; 
muhbir ve müştekilerin bu muhitte iyi tanınan 
kimseler bulunmadıkları yolunda ve şahitler
den ekserisinin vâki ifadelerini teyiden vukubu-
lan beyanları muvacehesinde, 6 çocuk babası 
olan müştekinin affında faidei içtimaiye mülâ

haza olunnarak bu bapta tanzim olunan af inha 
mazbatamız Adliye Encümenine takdim kılın
mıştı. 

Mezkûr encümenin 21 . XII . 1955 tarihli 
kararı ile «mezkûr mahkûmiyet kararında her 
hangi bir adlî hata bulunmadığı ve bilâkis bu 
kabîl rüşvet alma hâdisesinin kavi delillerle 
tesbiti ekseriya gayrimümkün ve pek zor ol
ması muvacehesinde gayet tipik bir meşhut suç 
karşısında bulunulduğu kanaatine varılmakla 
buna rağmen af için galip bir içtimai fayda mü
lâhazasına bu hâdisede yer vermenin mümkün 
olup olmadığı üzerinde durulmuş suçun vasıf 
ve mahiyeti itibarı ile affın fayda yerine zarar 
tevlidedeceği mucip sebeplerine binaen» af tale
bi reddolunup evrak tekrar encümenimize tevdi 
kılınmıştır, 

18 . I . 1956 tarihli toplantıda durumu tek
rar tetkik ve müzakere eden encümenimiz; Ad
liye Encümeninin ihtisas encümeni olarak serd-
ettiği mütalâa ve görüşe iştirak ederek, vâ
ki itirazın reddiyle bahis mevzuu 7 . II . 1955 
tarihli ve 759 sayılı selef encümen kararının 
Umumi Heyetin tasviplerine sunulmasına karar 
vermiştir. 

Keyfiyet işbu mazbatamızla saygılarımızla arz 
olunur. 

Arzuhal Encümeni 
Reisi 

Konya 
A. F. Ağaoğlu 

Kâtip 
Elâzığ 

8. Toker 
Çorum 

//. Ortakcıoğlu 
Edirne 

H. Maksudoğlu 
Siird 

8. Bedük 

Mazbata muharriri 
Bingöl 
N. Araş 

Afyon Karahisar 
S. Koraltan 

Edirne 
C. Köprülü 

Mardin 
R. K. Timur oğlu 

Trabzon 
8. Karayavue 
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Devre : X 
ÎÇtima: 2 S. S A Y I S I : 

Manisa eski Mebusu Refik Şevket Ince'nin, Arzuhal Encümeninin 
20 . IV . 1953 tarihli haftalık karar cetvelindeki 5751 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni 

mazbatası (4 /50 ) 

Türkiye Büyük Millet Meolisi Yüksek Başkanlığına 

Dilekçe Komisyonu tarafından ittihaz edilen kararları muhtevi haftalık cetvelin 20 Nisan 1953 
tarihinde dağıtılan nüshasında Ali Cemal Tekin namına babası Müftü Ömer Tekin eliyle verilen 
dilekçeye mütaallik meseleyi birçok cihetlerden kanuna ve usule uygun bulmadığından îç Tüzü
ğümüzün 57 nci maddesine dayanarak bu işin Kamutayda görüşülmek üzere komisyonca bir ra
por hazırlanmasını aşağıdaki sebeplere binaen talep ve rica eylerim: 

1. Tüzüğün 51 nci maddesi mucibince dilekçenin sahibi tarafından imzalanmış olması iktiza 
ederken reşidolan Cemal Tekin yerine velayet, vesayet, vekâlet gibi bir hakka istinadetmeden 
babası Meclise müracaat etmiş ve Dilekçe Komisyonu böyle bir müracaatı kabul ile istenilen şeyi 
karara bağlamıştır. Bu bakımdan dilekçenin kanuni bir kıymeti yoktur ve netice olarak verilen 
karar da hükümsüzdür. 

2. Komisyon en yetkili mümessil sıfatiyle Millî Eğitim Vekilinin davet olunmasına 8 . 4 . 
1953 günü karar verdiği halde vekilin istifası dolayısiyle tetkikatm gecikmesine mahal kalma
ması için sanki yeni vekilin gelmesi çok zaman beklemeyi iktiza edermiş gibi kararından rücu 
etmiş ve daha evvel vekâlet namına beyanda bulunan Talim ve Terbiye Başkanının Camiülezherin 
hukuki vaziyeti hakkında tetkikat yapılmakta olduğu yolundaki beyanına da ehemmiyet veril
memiştir. 

3. tstenilen şey Camiülezhere Hükümetin ha >eri olmadan kendi parasiyle tahsile giden Cemal 
Tekin 'in askerlikten tecilidir. Bu bakımdan bu zatın teciline kanuni imkân bulunup bulunmadığı 
meselesinin halli Millî Savunma Vekâletine ait bir keyfiyet olduğundan müracaatın bu vekâlete 
yapılması ve mezkûr vekâletçe hukuku haleldar edildiği takdirde Devlet Şûrasına müracaat edil
mesi iktiza ederken doğrudan doğruya Meclise vâki müracaatı esas tutarak şikâyetin tetkiki 
cihetine gidilmesi kanunlara ve emsali yüzlerce mukarrerata aykırıdır. 

4. Dilekçe Komisyonu fertler tarafından vâki ihbar ve şikâyetleri tetkik ile mükellef ve her 
kararı ancak şikâyet veya ihbarda bulunanın şahsına münhasır iken buna muhalif olarak tam ve 
şâmil bir surette (Cemal Tekin'in ve okumakta olduğu müessese ile emsali müesseselerdeki bütün 
öğrencilerimizin askerlikten tecil mevzuunda 1111 sayılı Kanunun 35 nci maddesinin C fıkrasına 
tâbi tutularak haklarında bu yolda muamele ifasının) karar altına alınması kanunsuzdur. 

Meselenin müzakeresi esnasında daha ziyade tafsil ve izahında bulunacağım bu işe ait raporun 
hazırlanması için takririmin Dilekçe Komisyonuna havale Duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

11 . V . 1953 
Manisa Mebusu 

R. Ş. înce 
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Dilekçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 

Zat ve Kâğıtiş. No.16563 
DilekçeKo. No. 15459 

K. K. No. 4/351 
Yüksek 

Kahire'de Ezher Üniversitesinde tahsil gör
mekte olan Türk talebenin askerlikten tecilleri 
mevzuunda komisyonumuzca ittihaz edilip 20 . 
IV . 1953 gün ve 56 sayılı Haftalık Cetvelle neş
rolunan 8 . IV . 1953 tarih ve 5751 numaralı Ka
rara Manisa Mebusu Refik Şevket İnce tarafın
dan süresi içinde itiraz edilmiş olmakla bu bap
taki dosya tekrar tetkik edildi. 

İtiraza uğrıyan karar, Ezher Müessesesi öğ
rencilerinden Ali Cemal Tekin'in babası Ömer 
Tekin tarafından mezkûr mevzu ile ilgili olarak 
vukubulan bir ihbar üzerine verilmiştir. Bu ka
rarda aynen : «Dilekçinin oğlu Cemal Tekin'
in yurdumuzdaki imam ve Hatip mektebine ve 
ilahiyat Fakültesine, yaş ve menşe itibariyle 
kayit ve kabul şartlarını haiz olmamasından do
layı girememesi üzerine, Teşkilâtı Esasiye Ka
nunumuzun 70 nci maddesinin bahşettiği seya
hat serbestisinden istifade ile usulü dairesinde 
aldığı pasaportla Kahire'ye gidip oradaki Ez
her Üniversitesine kaydolunduğu ve halen bu 
Üniversitede tahsil görmekte bulunduğu anlaşıl
mıştır. 

Sözü geçen Üniversitede okuyan Türk tale
benin durumlariyle ilgili olarak Millî Eğitim Ve
kâletinden alınan cevapta istinadedileıı Yönet
melik, devlet daireleriyle belediye ve ticaret 
odalarının ve bâzı şirketlerin 1416 sayılı Kanun 
gereğince tahsil için yabancı memleketlere gön
derecekleri talebenin ve önceden vekâletle tema
sa geçip kendi paralariyle memleket haricinde
ki öğrenim müesseselerine gidecek olan öğrenci
lerin mezkûr vekâletle cari olacak münasebetlerin
den bahsetmekte olup askerlikten tecil konusu 
hakkında hiçbir hükmü ihtiva etmemektedir. 

Adı geçen Cemal Tekin, zikredildiği üzere, 
seyahat serbestisinden faydalanarak usulüne tev
fikan tahsil maksadı ile Kahire'ye gitmiş ve 
ancak orada, askerlik mükellefiyetinin teveccü
hünden önce tekrar talebelik sıfatını iktisabey 
lemis ve daha evvel, Türk öğrencilerinin yaban-

9 . VI . 1953 

Reisliğe 

cı memleketlerde okumalariyle ilgili yönetmelik 
dairesinde vekâletle bir münasebat dahi tesis 
etmemiş bulunmaktadır. Bu itibarla, esasen baş
ka maksatlarla vaz'edilmiş olan gerek 1416 sa
yılı Kanunun, gerekse mezkûr yönetmeliğin 
takyidi ve tahdidi mahiyetteki bâzı hükümleri
nin kendisine ve emsaline teşmili asla mümkün 
ve caiz görülememektedir. Kaldı ki, Millî Eği
tim Vekâletinin bahis mevzuu cevabı, Yönetme
liğin 12 nci maddesinin bu durumdaki öğrenci
ler lehinde imali zaruri olan ve istisnai hükmü 
ihtiva eden g fıkrasiyle de tezat halindedir. 

111] sayılı Askerlik Kanununun 3920 sayılı 
Kanunla* değiştirilen 35 nci maddesinin C fıkra
sına gelince; bu fıkrada orta, lise ve yüksek 
okullarda veya bu vasıfta bulunan memleket 
harici mekteplerde okumakta oldukları anlaşı
lanların 29 yaşını bitirinceye kadar tecilleri ci
hetine gidileceği kesin bir ifade ile belirtilmiş 
olup bu bapta her hangi bir yönetmelik veya 
kanuna atıfta bulunulmamıştır. 

Binaenaleyh, yabancı memleketlerdeki öğre
nim müesseselerinde tahsil görmekte bulunan 
Türk talebenin askerlikten tecil işlemleri ancak sö 
zü geçen kanun maddesinin C fıkrası hükümleri 
dairesinde yapılmak ieabedip bu hususta başka 
bir mesnet aramaya lüzum ve ihtiyaç bulunma
dığından, adı geçen Cemal Tekin'in ve okumak
ta olduğu müessese ile emsali müesseselerdeki 
bütün öğrencilerimizin askerlikten tecil mev
zuunda 1111 sayılı Kanunun muaddel 35 nci 
maddesinin C fıkrasına tâbi tutularak hakların
da bu yolda muamele ifası lâzım geleceğine ka
rar verildi.» denilmiştir. 

İşbu karara matuf itiraz ise şu noktalarda 
hulâsa edilebilir : 

1. Dilekçe, Tüzüğün 51 nci maddesine gö
re bizzat sahibi tarafından imza edilmemiş ol
duğundan reddolunmak, 

2. Bu işte Millî Eğitim Vekili dinlenmek, 
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3. Tecil babında, önce ciheti askeriyeye mü
racaat etmek ve menfi bir muamele ile karşılan
ması halinde kaza merciine başvurmak, 

4. — Karar, yalnız muhbirin oğluna inhisar 
ettirilmek, 
lâzımgelirdi. 

Komisyonumuzca birer birer incelenerek mü
nakaşa ve tahlili yapılmış olan bu itiraz, aşağı
daki maddi, kanuni ve hukuki sebeplere bina
en varit görülmemiştir : 

I - Dilekçelerin sahipleri tarafından imza
lanmış olması lâzımgeleceğine mütedair olan 51 
nci madde hükmünün, behemahal dilekçe mev-
zuunun da dilekçeyi imza edenin şahsına taal
lûk etmesi ieabedeceği yolunda bir mânaya 
hamli mümkün ve caiz değildir, çünkü .-

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 82 nci mad
desinde Türklere, gerek şahıslarına gerekse âm
meye mütaallik olarak kavanin ve nizamata 
muhalif gördükleri hususatta Büyük Millet 
Meclisine münferiden ve müçtemian ihbar ve 
şikâyette bulunmak hakkı verilmiştir. Hâdise
mizde, kanuna muhalif olarak yapıldığı iddia 
olunan muamele, âmme hukukuna taallûku ha
sebiyle herkesin ihbar ve şikâyette bulunabile
ceği mevzulardandır. 

II - İtiraz edilen kararda da açıkça beyan 
edildiği üzere askerlikten tecil mevzuunu yal
nız 1111 sayılı Kanunun çerçevesi dâhilinde 
mütalâa etmek ve incelemek ve hâsıl olacak 
neticeye göre bir karar vermek lâzım olup Ve
kâletten cevap ve temsilciden de izahat alınmış 
olmasına nazaran vekilin dinlenmesi veya din
lenmemesi bu netice üzerinde asla müessir de
ğildir. Esasen dinlemek veya dinlememek İçtü
züğün 40 nci maddesiyle tamamen komisyonun 
takdirine terk olunmuş bir keyfiyettir. 

I I I - Ezher üniversitesinde okuyan Türk ta
lebenin askerlikten tecilleri, sözü gecen 1111 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin C fıkrası 
mucibince Millî Eğitim Vekâleti tarafından ve
rilecek muadelet vesikası üzerine ciheti askeri
yece yapılacağına ve böyle bir vesika istihsal 
ve ibraz edilmeden askerlik şubesine maüracaat 
ve tecil bahis mevzuu olamıyacağma ve mezkûr 
Vekâletçe de zikredilen vesikanın verilip veri I -
miyeceği hususunda katî ve nihai bir muameİ!. 
istida ve karar tarihinde ve halen yapılmanı!s 
olduğuna göre, ortada idari dâva konusu itti

haz edilebilecek bir işlem henüz vücut bulmam;»';, 
ve bu itibarla komisyonumuz, kaza merciine in
tikali icabeden bir ihtilâfla karşılaşmamıştır. 

Mahiyeti yukarda belirtilen ihbar üzerine 
meseleyi ele alan komisyon, bu ihbarın taallûk 
ettiği mevzuun incelenmesi hususunu da, sözü 
geçen 82 nci maddenin ve aidolduğu kanunun 
muhtevi bulunduğu umumi hükümlerin maksu
du veçhile vazifesi dâhilinde görmüştür. 

IV - Vukubulan ihbarın, tecezzi ettirilmesi
ne imkân olmıyau bir hususa, yani âmme hak
kına taallûk etmesi itibariyle kararımızın. Ez
ber Üniversitesiyle emsali müesseselerde bulu
nan ve aynı durumda olan bütün Türk talebeye 
teşmili tabiî ve zaruri görülmüştür. 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 82 nci mad
desine göre vâki müracaatları Büyük Millet 
Meclisi namına tetkik etmek vazifesiyle mükel
lef olan komisyonumuz bir mahkeme değildir. 
İcrada kanuna muhalefet hali umumu alâkadar 
etse dahi, kazai murakabe ancak taraflara sâri 
ve şâmil olur. Halbuki, millet namına hakkı 
hâkimiyeti istimal vazifesiyle mükellef olan ve 
bu itibarla teşriî salâhiyetinin mütemmimi ola
rak siyasi ve teşriî murakabe uzvu da olan Bü
yük Millet Meclisinin murakabe yetkisini, ka
zai murakabe ile bir tutarak bunun yalnız şah
sa inhisar edeceğini düşünmek, esas teşkiltâ hu
kukuna ve kanunların tamamii tatbikini temin 
prensibine uygun düşmez. Teşriî murakabede 
hâdiseler, her hangi bir memurun kıdem veya 
derecesinin artırılması veya tekaütlüğünün kal
dırılması gibi sırf bir şahsa inhisar etmiyerek 
muayyen veya, gayrimuayyen birçok vatandaş
ları alâkadar ediyorsa murakabenin de umumi 
olması zaruridir1. İşte hâdisemiz de böyledir. 

Binaenaleyh bu teşmil tarzında umumi hu
kukun ana kaidelerini ve adalet prensiplerini 
ihlâl eden bir cihet mevcudolmadığı gibi, bun
ların ruh ve mânasını zedöliyen her hangi bir 
aksaklık da bulunmamaktadır. 

Arz edilen hususlardan dolayı eski kararda 
ısrar edilmesi mutlak bir ekseriyetle kararlaştı
rılmış olduğundan, keyfiyetin ve vâki itirazın 
reddi lüzumunun Umumi Heyetin tasvibine su
nulmasını saygı ile rica ederiz. 
Dilekçe Encümeni Reisi Bu Rapor Sözcüsü 

Maraş . Konya 
. i . Aytenık A. F. Ağaoğlu 
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Bilecik 
Çekimserim 

/. Aşkın 
Bailıkesir 

A. F. İşeri 

Kastamonu 
M. A. Mühto 

Tokad 
A. Gürkan 

Vozgad 
F. Erbaş 

Ankara 
Ö. Bilen 

Elâzığ 
Muhalefetim aşağıdadır 

H. A. Yöney 
Seyhan 
8. Serçe 
Trabzon 

Muhalefet şerhini 
aşağıdadır. 

8. E. Alper en 
Zonguldak 

E. Sivişoğhı 

Muhalefet 
Trabzon 

Zatı mesele avakibi itibariyle mühimdir. Ko
misyonca evvelce verilmiş olan karar veçhile 
Millî Eğitim ve hâdisenin mahiyeti noktasın
dan Millî Savunma vekillerinin dinlenmesi lâ
zımdır. Şahsi talep karşısında umuma şâmil 
karar verilmesi ve vazife noktası da şayanı 
münakaşadır. Bu noktalardan ekseriyet kara

rına muhalifim. 
8. E. Alperen 

Elâzığ 
Kararın umuma teşmil edilmesine muhalifim. 

/ / . A. Yöney 

Dilekçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 

Zat ve Kâğıtiş. No. 16563 
Dilekçe Ko. No. 15459 

K. K. No. 4/351 
Yüksek Reisliği 

Selef komisyon tarafından hazırlanmış olan 
bu raporun komisyonumuzca yapılan müzakere 
sonunda aynen kabulüne ittifakla karar veril
miştir. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 
Dilekçe Komisyonu 

Reisi 
Maraş 

A. Ay t emiz 
Kâtip 
Elâzığ 

Raporun mutlak surette 
kabulüne taraftarım. 

H. A. Yöney 
Balıkesir 

A. F. İşeri 
Çorum 

//. Ortakcıoğlu 

Bu rapor Sözcüsü 
Tokad 

A. Gürkan 

Ankaro 
ö. Bilen 

Kastamonu 
M. Â. Mühto 

Seyhan 
8. Sere? 

Çorum 
A. Başibüyüh 

İçel 
H. Fırat 

İmzada bulunamadı 
Malatya 

A. özbay 
Tokad Zonguldak 

8. Atanç R. Sivişoğlu 

25 . XII . 1953 
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Arzuhal Encüı 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak. No. 16563 
Arzuhan En. No. 15459 

Karar No. 77 
Esas No. 4/50 

Yüksek 

Kahire'de Ezher Üniversitesinde tahsil gör
mekte olan Türk talebenin askerlikten tecilleri 
mevzuunda selef encümence ittihaz edilip 20 . 
IV . 1953 gün ve 56 sayılı Haftalık Cetvelle 
neşrolunan 8 . IV . 1953 tarih ve 5751 numaralı 
Karara eski Manisa Mebusu Refik Şevket ince 
tarafından süresi içinde itiraz edilmesi üzerine 
mezkûr kararı teyiden hazırlanan mazbatalar 
Umumi Heyete sunulmuş ve bu bapta müşarün
ileyh heyetçe yapılan müzakere esnasında ise 
bâzı mebuslar tarafından serdedilen tekliflere 
uyularak mezkûr tecil mevzuunun bir kere de 
Teşkilâtı Esasiye, Millî Müdafaa ve Maarif en
cümenlerince incelenmesi için dosyanın sırasiyle 
bu encümenlere tevdii tensip buyuruImuştu. 

Bu tensibin lâhik olduğu 15 . II . 1954 tari
hinden sonra, yani Mayıs ayı içinde yeni secim 
yapılmış ve bu münasebetle de devrenin değiş- -
miş olmasından dolayı, bahsedilen dosya, mües
ses ve müteamil usul gereğince, icabı i Ta edil
mek üzere tekrar encümenimize tevdi kılınmış ve 
bu sırada aynı talebenin bu konu ile ilgili olarak 
yeniden göndermiş oldukları diğer bir dilekçe 
de, alâkası hasebiyle, bu işle birleştirilmiş oldu
ğundan, bütün evrak, 17 . I . 1956 tarihinde, 
Maarif Vekilinin huzuru ile yeni baştan tetkik 
edildi. 

Vâki müracaatların, Ezher Üniversitesinde 
okuyan Türk talebeden kendilerine askerlik mü
kellefiyeti teveccüh etmiş veya edecek olanların, 
1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci madde
sinin C fıkrası mucibince tecilleri talebini muh
tevi bulunduğu görülmüştür. 

Bahis mevzuu tecilin ciheti askeriyece yapı-

i mazbatası 

1 . 11 . 1956 

Reisliğe 

iabilmesi için, daha önce Maarif Vekâleti Talim 
ve Terbiye Heyetince, mezkûr C fıkrasına tev
fikan, muktazi muadeletin tesbit edilmiş olması 
lâzımgeleceğine ve bu tesbit muamelesi icra 
edilmeden evvel tecil hiçbir veçhile caiz olamı-
yacağma ve bu itibarla da zikri geçen müracaat
ların, Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü 
maddesinde dahi belirtildiği gibi, son karan 
almaya salahiyetli Maarif Vekâleti tarafından 
katî bir karara bağlanması ve neticede şayet, 
müracaat sahipleriyle Vekâlet arasında bu ko
nuda bir ihtilâf hadis olursa, bundan dolayı da 
alâkalıların idari kaza merciine müracaat et
meleri icabedeceğine göre. iktizasına mezkûr 
Vekâletçe tevessül edilmek üzere, vukubulan 
itirazın kabulü ile taallûk ettiği 8 . IV . 1953 ta
rih ve 5751 numaralı kararın ve bu kararı ınü-
eyyet olarak selef encümenler tarafından hazır
lanmış bulunan 9 . V I . 1953 ve 25 . XII . 1953 
gün ve 4/351 esas 15459/16563 sayılı mazbata
ların zikredilen sebeplerden kaldırılması gerek
mektedir. 

Keyfiyetin yüksek tasvibe sunulmasını saygı 
ile arz ve teklif ederiz. 

Arzuhal En. Reisi Mazbata Muharriri 
Konya Bingöl 

.1. F. Ağa oğlu N. Araş 
Kâtip 
Elâzığ Afyon K. Çorum 

S. Toker S. Koraltan H. Ortdkcıoğht 
Edirne Edirne Mardin 

C. Köprülü H. Maksudoğ/n fi. K. Timurnğlu 
Trabzon 

S. Karayavue 
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