
D E V R E : X C Î L T : 13 İÇTİMA : 2 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 
>>-0« 

Seksen altıncı İnikat 

6. VII. 1956 Cuma 

Münderecat 
Sayfa 

94 
94:95 

95 

1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Riyaset Divanının Heyeti Umu-

miyeye maruzatı 95 
1. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin 

verilmesi hakkında T. B. M. Meclisi Ri
yaseti tezkeresi (3/383) 95:96 

2. — Kırklareli Mebusu Şefik Bakay'-
m, Ankara İnhisarlar Bira ve Şarap fab-
rikalariyle bunlara bağlı imlâhane ve 
imalâthanelerin Alatürk Orman , Çiftliği
ne devri hakkındaki kanun teklifinin ge-
riverilmesine dair takriri (4/226, 2/292) 96 

5. — Sualler ve cevaplar 96 
A — Şifahi sualler 96 
1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'-

in, 1954 - 1955 ders yıllarında kadro bek-
liyen öğretmenlerin durumlarım hal için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Ma
arif Vekilinden şifahi suali (6/240) 96 

2. — İsparta Mebusu İrfan Aksu'nun, 
İsparta'da kurulan Pamuktaş Pamuk 
Mensucat T A. Ş. İplik Fabrikası için it
hal edilecek olan makinelerin bedeline da

ir İktisat ve Ticaıet Vekilinden şifahi su
ali (6/242) 

3. — Malatya Mebusu Abdullah Kör-
oğlu'nun, 17. VI . 1956 tarihinde İstan
bul'dan denen C. H P. Genel Sekreteri Ka
sım Ğülek'i karşılamaya gelen Elmedağ'-
lı bâzı vatandaşların karakola götürülerek 
tazyik edildiklerinin doğru olup olmadı
ğına dair Dahiliye Vekilinden şifahi su
ali (6/252) 

4. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, 
Ankara ve İstanbul Cumhuriyet müddei
umumilerinin, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde cereyan eri en müzakerelerin hep
sinin neşredilemiyeceği hakkında gazete
cilere tenbihatta bulunduklarının doğru 
olup olmadığına dair Adliye Vekilinden 
şifahi suali (6/253) 

6. — Müzakere edilen maddeler 
1. —"Sivas Mebusu Bahattin örnekol'-

un, Emelkli, dul ve yetim aylıklarına zam 
yapılması hakkında 4992 sayılı Kanuna 
ek 5107 sayılı Kanunun 2 ncı maddesinin 
tefsiri hakkında takriri ve Millî Müdafaa 
Encümeni mazbatası ile Teşkilâtı Esasiye 
Encümeni mütalâası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (4/97) 
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2. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak 

ve 18 arkadaşının, Sermayesinin tamamı 
Devlet tarafından verilmek suretiyle ku
rulan İktisadi Teşekküllerin teşkilâtiyle 
idare ve murakabeleri hakkındaki 3460 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Muvakkat 
Encümen mazbatası (2/183) 97 

3. — îzmir Mebusu Abidin Tekon'ün, 
3460 ve 6212 sayılı kanunların şümulü dı
şında kalan umumi ve hususi bütçeli daire
lerle mütedavil sermayeli müesseseler, ser
mayesinin yarısından fazlası Devlete aid-
olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve 
bunlara bağlı teşekküllere ait iş yerlerin
de çalışan işçilere ilâve tediye yapılması 
hakkındaki Kanunun 1 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Ça
lışma Encümeni mazbatası (2/218) 97 

4. — Yaralamaya sebebiyet vermekten 
9 ay hapis ve 1 500 lira ağır para cezala
rına hükümlü Can Beylunioğlu hakkında 
Adliye ve Arzuhal encümenleri mazbata
ları (5/29) 97 

5. — 32 vatandaşın öldürülmesi dolayı-
siyle eski Dahiliye ve Millî Müdafaa vekil
leri hakkında Meclis tahkikatı açılıp açıl
mamasına dair Arzuhal Encümeni mazba
tası ile Eskişehir eski Mebusu merhum İs
mail Hakkı Çevik'in III Numaralı Muvak
kat Arzuhal Encümeninin 15 . III . 1950 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 2123 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 
dair takriri ve Arzuhal Encümeni mazba
tası (5/3, 4/18) 97 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1955 yılı Aralık, 1956 yılı Ocak ve Şubat 
ayları hesabı hakkında Meclis Hesapları
nın Tetkiki Encümeni mazbatası (5/31) 9758 

7. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 102 ve geçici 30 neu maddelerin
de yazılı müracaat için yeniden altı aylık 
müddet daha verilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (2/43) 98:99 

8. — Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'-
jn, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Sayfa 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesine dair olan 6311 sayılı Kanunun 9 
ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (2/95) 99 

9. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ül
kün'ün, Hayvan hırsızlığının men'i hakkın
daki 5617 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi
nin tadiline dair kanun teklifi ve Adliye 
Encümeni mazbatası (2/270) 99 

10. — Çanakkale Mebusu Servet Sez
gin'in, Süleymaıioğlu Rüstem Çetinkaya'-
ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (2/124) 99 

11. — Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-
ranel ve Maraş Mebusu Mazhar özsoy'un, 
Gaziantebli Sakıp Nazlı'ya vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (2/86) 99:100 

12. — Aziziye Tabyasının istirdadına iş
tirak eden Nene Kırkgöz'ün oğlu Yusuf 
Kırkgöz'e vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun lâyihası ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/333) 100 

13. — Van Mebusu Hilmi Durmaz'm, 
Arzuhal Encümeninin 24.1.1955 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 172 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası 
(4/100) 100 

14. — Kars'ın Sarıkamış kazasının Ka-
rakurt nahiyesinin 54 sayılı hanesine ka
yıtlı Nazımoğlu İsrafil Karadağ diğer adı 
İsmail Karadağ'ın ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye Encümeni mazbatası (3/335) 100 

15. — Alanya'nın Sapadere köyünden 
Mustafaoğlu Hasan Yılmaz'm ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 
(3/331) 100 

16. — Kars'ın Posof kazasının Cilvana 
nahiyesine bağlı Cilvana köyünün 27 sa
yılı hanesinde kayıtlı Aydmoğlu Osman 
Tekin'in Ölüm cezasına çarptırılması hak-
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Fahri Ağaoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
100 bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 449 

ncu ve 450 nci maddelerinin meriyetten 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve Ad
liye Encümeni mazbatası (2/209) 105:108 

26. — Bartın'ın Akgöz köyünden Ali-
oğlu Ahmet Nazlı'nın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye Encümeni mazbatası (3/378) 108 

27. — Elâzığ mebusları Mehmet Şevki 
Yazman ve Hüsnü Göktuğ ile Kayseri Me
busu Hakkı Kurmel ve Tunceli Mebusu 
Arslan Bora'nm, askerî adlî hâkimlere hâ
kim tazminatı verilmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Millî Müdafaa, Adliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (2/200, 2/238, 
(2/242) 108:110,116,120:123 

| 28. — Devlet memurları aylıklarının 
102 I tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu

na bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekle
rinin Ziraat Vekâleti kısmında değişiklik 

102 yapılması hakkında kanun lâyihası ve Zi
raat ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/451) # 110:111 

29. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti teş-

105 kilât ve memurin Kanununa ek kanun tek
lifi ve Sıhhat ve îçtimai Muavenet ve Büt
çe encümenleri mazbataları (2/179) 111:112 

30. — Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-
ranel'in, Yapı ve imar kanunu teklifi ve 
Muvakkat Encümen mazbatası (2/78) 112:116 

B — Tahrirî sual ve cevab% 117 
1. — Kastamonu Mebusu Nazifl Şerif 

Nabel'in, daimî vazife ile yabaneı memle
ketlerde bulunan memurlara ödenen aylık 
miktarlarına dair sualine Hariciye Vekâ
leti Vekili Etem Menderes'le, Maliye Ve
kili Nedim ökmen'in tahrirî cevaplan 

0 5 (7/190) 117:119 

kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası (3/336) 

17. — izmir'in Karşıyaka nahiyesinin 
Sırali mahallesinden îsmailoğlu izzet Çam-
lıdere'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası (3/334) 

18. — Bigadic'in Kargın köyünden îs
mailoğlu Adem Güler'în ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezke
resi ve Adliye Encümeni mazbatası (3/333) 1 

19. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş 
ve 18 arkadaşı ile EJâzığ Mebusu Selâhat-
tin Toker ve Konya Mebusu Abdürrahman 

] Fahri Ağaoğlu'nun, Türk Ceza Kanunu-
] nun 481 nci maddesinin tadiline dair ka
nun teklifleri ve Adliye Encümeni mazba
tası ((2/132, 185) 101:: 

20. — Vakıflar Kanununa ek kanun lâ
yihası ve Maliye, Adliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/337) 

21. — Antalya Mebusu Burhanettin 
Onat'm, Vakıflar İdaresini ıslah için bir 
Danışma Kurulu teşkiline dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (2/32) 102:1 

22. — Fatma Fikret Berktin'in hüküm
lü olduğu 4 ay 20 gün hapis cezası hakkın
da Adliye ve Arzuhal encümenleri mazba
taları (5/32) 1 

23. — Türkiye Büyük Mület Meclisi 
1956 yılı Mart : Mayıs ayları hesabı hak
kında Meclis Hesaplarının Tetkiki Encü
meni mazbatası (5/33) 1 

24. — Aydın Mebusu Cevat Ülkü'nün, 
Arzuhal Encümeninin 16 . I . 1956 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 2586 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası 
(4/183) 1 

25. — Konya Mebusu Abdürrahman 7. — Arizalar ve telgraflar 119 



1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçi
ci 65 nci maddesinin (k) bendinin tadili hak
kında olup halen Maliye Encümeninde bulunan 
kanun teklifi, Muvakkat Encümende bulunan 
aynı mevzudaki bir kanun teklifi ile birleştiril
mek üzere Muvakkat Encümene havalesi mez
kûr encümenin talebi üzerine kabul edildi. 

Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ve iki arka
daşının, üç Temyiz hâkimi ile 13 yüksek dere
celi hâkimin emekliye sevkı dolayısiyle tahki
kat icrasına dair takriri reddolundu. 

Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, 1954-1955 
ders yıllarında kadro bekliyen öğretmenlerin 
durumlarını hal için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair Maarif Vekilinden olan şifahi su
ali, vekil hazır bulunmadığından; 

İsparta Mebusu İrfan Aksu'nun, İsparta'
da kurulan Pamuktaş Pamuk Mensuca/t T. A. Ş. 
İplik Fabrikası için ithal edilecek olan makine
lerin bedeline dair İktisat ve Ticaret Vekâle
tinden olan şifahi suali, kendisi hazır bulunma
dığından; 

Malatya Mebusu Abdullah Köroğlu'nun, 
17 . VI . 1956 tarihinde İstanbul'dan dönen 
C. H. P. Genel Sekreteri Kasım Gülek'i karşıla
maya gelen Elmadağlı bâzı vatandaşların kara
kola götürülerek tazyik edildiklerinin doğru 
olup olmadığına dair Dahiliye Vekilinden olan 
şifahi suali, kendisi hazır bulunmadığından, ge
lecek İnikada bırakıldı. 

Ruznamede bulunan kanun lâyiha ve teklif
lerinin diğer işlerden önce müzakere edilmesine 
dair takrir kabul olundu. 

Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaçları için | 

Teklif 
1. — Konya Mebusu Mustafa Bağrıaçık'm, 

Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkında
ki 2996 sayılı Kanuna 4910 sayılı Kanunla 
eklenen 4 sayılı cetvelin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/353) (Maliye ve Büt
çe encümenlerine) 

Tezkereler 
2. — Bolvadin'in Çay bucağının Aşağı ma

hallesinden Velioğlu Himmet Sarıkan'm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez-

sarfiyat icrasına ve bu vekâletçe kullanılan gay-
rimenkullerden lüzumu kalmıyanlarm satılması
na salâhiyet verilmesine; 

Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan iş
çilere ilâve tediye yapılmasına ve 6452 sayılı Ka
nunla 6212 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
kaldırılmasına; 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kıs
mında değişiklik yapılmasına; 

Gayrimenkul kiraları hakkındaki 6570 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra ile bir bent 
eklenmesine; 

6136 sayılı Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkın
daki Kanunun 4 ncü ve 5 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna muvakkat iki madde 
eklenmesine; 

Hukuk Usulü Muhakemeleri hakkındaki 10S6 
sayılı Kanunun 5464 sayılı Kanunla muaddel 
81 nci maddesinin değiştirilmesine; 

5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 ncü mad
desinin B bendine bir fıkra eklenmesine dair 
kanunlar kabul olundu. 

İmar kanunu teklifinin bir kısım maddeleri
nin de ikinci müzakeresi yapıldı. 

6 . VII . 1956 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Zonguldak Mebusu 
Agâh E rozan Edibe Sayar 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

ibrahim Kirazoğlu 

keresi (3/384) (Adliye Encümenine) 
3. — Bartın'ın Amasra nahiyesinin Çanakçı

lar köyünden Hüseyinoğlu İsmail Akkaya'nm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/385) (Adliye Encümenine) 

4. — Hafik'in Pirhüseyin köyünden Alioğlu 
Mehmet Karataş-m ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/386) (Adliye 
Encümenine) 

5. — Siird Mebusu Suat Bedük'ün teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

— 94 — 
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tezkeresi (3/387) (Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümene) 

6. — Vize'nin Bulaca mahallesinden Raşit 
oğlu Hüseyin Tıkız'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/388) 
(Adliye Encümenine) 

Mazbatalar 
7. — Devlet Demiryolları ve Limanları İş

letme Umum Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı he
sabı katisine ait mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tez
keresi ile Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Umum Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı he
sabı kati kanunu lâyihası ve Divanı Muhasebat 
Encümeni 'mazbatası (3/95, 1/72) (Ruznameye) 

8. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet-

1956 C : İ 
me Umum Müdürlüğünün 1952 malî yılı hesabı 
katisine ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi 
ile Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğünün 19!52 bütçe yılı hesabı 
kati kanunu lâyihası ve Divanı Muhasebat En
cümeni mazbatası (3/84, 1/229) (Ruznameye) 

9. — Mülga Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğünün 1953 bütçe 
yılı 4 ay 29 günlük hesabı katisine ait mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Devlet 
Demiryolları ve Limanları işletme Umum Mü
dürlüğünün 1 . III . 1953 - 29 . VII . 1953 he
sap devresine ait hesabı kati kanun lâyihası 
ve Divanı Muhasebat Encümeni tezkeresi (3/224, 
1/339) (Ruznameye) 

B İ R Î N G Î GELSE 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan (Bursa) 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Edibe Sayar (Zonguldak) 

REİS — Ekseriyetin tesbiti için yoklama 
yapacağız efendim. 

(Afyon Karahisar mebuslarından Mardin 
m huşlarına kadar yoklama yapıldı). 

3. — YOKLAMA 

REİS Ekseriyetimiz var, celseyi açıyo
rum. 

Başkanlık Divanının maruzatı var, okuyoruz. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMtYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin veril
mesi hakkında T. B. M. Meclisi Riyaseti tezkeresi 
(3/383) 

Umumi Heyete 
Aşağıda adları yazılı Sayın mebusların hiza

larında gösterilen müddetlerle izinleri, Riyaset 
Divanının 3 . VII . 1956 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasvibinize arz olunur. 

T. B. M. M. Reisi 
Refik Koraltan 

Antalya Mebusu Asım Okur, 1 ay, mazeretine 
binaen, 18 . VI . 1956 tarihinden itibaren. 

Bitlis Mebusu Selâhattin înan, 20 gün, hasta 
olduğu için, 25 . VI . 1956 tarihinden itibaren. 

Bolu Mebusu Lûtfi Oğultürk, 1 ay, mazereti
ne binaen, 30 . VI . 1956 tarihinden itibaren. 

Bursa Mebusu Ali Ferruh Yücel, 1 ay, ma-
ı" zeretine binaen, 6 . VII . 1956 tarihinden iti

baren. 
İstanbul Mebusu Fahrettin Ulaş, 1 ay, maze

retine binaen, 6 . VII . 1956 tarihinden itibaren. 
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îzmir Mebusu Abdullah Aker, 1 ay, mazere 

tine binaen, 5 . VII . 1956 tarihinden itibaren. 
Kastamonu Mebusu Salim Esen, 1 ay, maze

retine binaen, 21 . VI .1956 tarihinden itibaren. 
Yozgad Mebusu İhsan Aktürel, 20 gün, hasta 

olduğu için, 19 . VI . 1956 tarihinden itibaren. 
REİS — Şimdi bu arkadaşlarımıza izin ve

rilmesi hususunu teker teker reylerinize arz ede
ceğim. 

Antalya Mebusu Asım Okur, 1 ay, mazeretine 
binaen, 18 . V I . 1956 tarihinden itibaren. 

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

Bitlis Mebusu Selâhattin înan, 20 gün, hasta 
olduğu için, 25 . VI . 1956 tarihinden.itibaren. 

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

Bolu Mebusu Lûtfi Oğultürk, 1 ay, mazereti
ne binaen, 30 . VI . 1956 tarihinden itibaren. 

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

Bursa Mebusu Ali Ferruh Yücel, 1 ay, ma
zeretine binaen, 6 , VII . 1956 tarihinden iti
baren, 

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

İstanbul Mebusu Fahrettin Ulaş, 1 ay, maze
retine binaen, 6 . VII . 1956 tarihinden itibaren. 

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

5. — SUALLER 

A —\ŞİFAB 

1. — Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, 
1954 - 1955 ders yıllarında kadro bekliyen öğ
retmenlerin durumlarını hal için ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair Maarif Vekilinden şifa
hi suali (6/240) 

REÎS — Mehmet Özbcy burada mı? (Burada, 
sesleri) 

Alâkalı Vekil bulunmadığı için sual gelecek 
İnikada bırakılmıştır. 

2. — İsparta Mebusu İrfan Aksu'nun, İs
parta'da kundan Pamukta§ Pamuk Mensucat 
T. A. Ş. İplik Fabrikası için ithal edilecek olan 
makinelerin bedeline dair İktisat ve Ticaret Ve
kilinden şifahi suali (6/242) 
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İzmir Mebusu Abdullah Aker, 1 ay, mazere

tine binaen, 5 . VII . 1956 tarihinden itibaren. 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Kastamonu Mebusu Salim Esen, 1 ay, maze

retine binaen, 2 1 . V I . 1956 tarihinden itibaren. 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Yozgad Mebusu îhsan Aktürel, 20 gün, hasta 

olduğu için, 19 . VI . 1956 tarihinden itibaren. 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 

2. — Kırklareli Mebusu Şefik Bakay'm, An
kara İnhisarlar Bira ve Şarap fabrikalariyle bun
lara bağlı imlâhane ve imalâthanelerin Atatürk 
Orman Çiftliğine devri hakkındaki kanun teklifi
nin geriverilmesine dair takriri. (4/226, 2/292) 

REÎS — Takriri okutuyorum. 

4 . VII . 1956 
Yüksek Reisliğe 

Ankara İnhisarlar Bira ve Şarap fabrikala
riyle bunlara bağlı imlâhane ve imalâthanelerin 
Atatürk Orman Çiftliğine devri hakkındaki ka
nun teklifimin geriverilmesine müsaadelerinizi 
saygıyla arz ederim. 

Kırklareli Mebusu 
Şefik Bakay 

REİS — Geriverilmiştir efendim. 

VB CEVAPLAR 
rl SUALLER 

REÎS — Sual sahibi burada mı? (Yok, ses
leri) 

İki defa hazır bulunmadığından sual düşmüş
tür. 

3. — Malatya Mebusu Abdullah Köroğlu'-
nun, 17 . VI . 1956 tarihinde İstanbul'dan dö
nen C. H, P. Genel Sekreteri Kasım Oülek'i kar
şılamaya gelen Elmedağ'lı bâzı vatandaşların 
karakola götürülerek tazyik edildiklerinin doğru 
olup olmadığına dair Dahiliye Vekilinden şifahi 
suali (6/252) 

REÎS — Sual sahibi burada mı efendim? 
(Yok, sesleri) 

İki defa hazır bulunmadığından suali düşmüş
tür, efendim. 
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4. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, An

kara ve İstanbul Cumhuriyet müddeiumumileri
nin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde cereyan 
eden müzakerelerin hepsinin neşredüemiyeceği 
hakkında gazetecilere tenbihatta bulunduklarının 
doğru olup olmadığına dair Adliye Vekilinden 
şifahi suali (6/253) 
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REÎS'— Sual sahibi buracîa nü efendimi 

(Yok, sesleri) 

Gelecek înikada bırakılmıştır efendim. 

Tercihan müzakeresi yapılacak maddelere ge
çiyoruz. 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Sivas Mebusu Bahattin örnekoVun, 
Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması 
hakkında 4992 sayılı Kanuna ek 5107 sayûı Ka
nunun 2 nci maddesinin tefsiri hakkında takriri 
ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası ile Teş
kilâtı Esasiye Encümeni mütalâası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (4/97) (1) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz efendim. 
(Mazbata okundu.) 
REÎS — Mazbata hakkındt söz istiyen var 

mı? (Yok sesleri) Söz istiyen olmadığına göre 
mazbatayı reyi âlinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Mazbata kabul edilmiştir. 

Dahilî Nizamname mucibince bir defa müza
kereye tâbi olan maddelere geçiyoruz. 

2. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak ve 18 
arkadaşının, Sermayesinin tamamı Devlet tara
fından verilmek suretiyle kurulan İktisadi Te
şekküllerin teşkÜâtiyle idare ve murakabeleri 
hakkındaki 3460 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi 
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Mu
vakkat Encümen mazbatası (2/183) (2) 

REÎS — Mazbatayı okutuyoruz, efendim. 
(Mazbata okundu) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı efendim (Yok sesleri) Olmadığına göre 
mazbatayı reyi âlinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Mazbata kabul edilmiş, 
kanun teklifi reddedilmiştir. 

3. — İzmir Mebusu Abidin Tekön'ün, 3460 
ve 6212 sayılı kanunların^ şümulü dışında kalan 
umumi ve hususi bütçeli dairelerle mütedavü 
sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından 
fazlası Devlete aidolan şirket ve kurumlarla be-
Uliyeler ve bunlara bağlı teşekküllere ait iş yer-

(1) 254 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 74 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

lerinde çalışan işçilere ilâve tediye yapılması hak
kındaki Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Çalışma Encüme
ni mazbatası (2/218) (1) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Mazbata okundu) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı? (Yok sesleri) Mazbatayı reyi âlinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Mazba
ta kabul edilmiş ve kanun teklifi reddedilmiş
tir, efendim. 

4. — Yaralamaya sebebiyet vermekten 9 ay 
hapis ve 1 500 lira ağar para cezalarına hüküm
lü Can beylunioğlu hakkında Adliye ve Arzuhal 
encümenleri mazbataları (5/29) 

REÎS —• Arzuhal Encümeni Reisi burada ını 
efendim? (Yok sesleri) Mazbata muharriri bu
rada mı efendim? (Yok sesleri) Gelecek înika
da bırakılmıştır. 

5. — 32 vatandaşın öldürülmesi dolayzsiyh 
eski Dahiliye ve Millî Müdafaa vekilleri hakkın
da Meclis tahkikatı açılıp açılmamasına dair Ar
zuhal Encümeni mazbatası ile Eskişehir eski Me
busu merhum İsmail Hakkı ÇevikHn III Numa
ralı Muvakkat Arzuhal Encümeninin 15.111.1950 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2123 sayik 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair tak
riri ve Arzuhal Encümeni mazbatası (5/3, 4/18) 

REÎS — Arzuhal Encümeni Reisi ve Mazba
ta Muharriri bulunmadığından gelecek înikada 
bırakılmıştır, efendim. 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1955 
yılı Aralıkp 1956 yılı Ocak ve Şubat aylan 

(1) 90 sayik matbua zaptın sonundadır, 
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hesabı hakkında Meclîs Hesaplarının Tetkiki 
Encümeni mazbatası (5/31) (1) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz efendim. 
(Mazbata okundu) 
RElS — Yüksek Heyetin ıttılaına arz edil

miştir. 
?. — Burdur Mebusu iMehmet özbey'in, 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 102 ve geçici 30 ncu maddelerinde ya
zılı müracaat için yeniden altı aylık müddet 
daha verilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/43) (2) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz efendim. 
(Mazbata okundu) 
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı? 
REŞAT AKŞEMSETTÎNOĞLU (Bolu) — 

Muhterem arkadaşlarım, 5434 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesi Emekli Sandığının, Emeklilik 
hakkım haiz kimselere tanıdığı haklar meyı-
nmdâ, (G) fıkrasında, bu sandığın bu gibi 
kimselere, memuriyetlerinden ayrıldığı halde 
keseneklerinin iade edileceği âmir hükmü var
dır. Ancak Emekli Sandığı Kanunu 8 . VI . 1940 
da kabul edilmiştir ve 1 . I . 1950 de meriye
te girmiştir. Yüksek Heyetin malûmu olduğu 
veçhile bu tarihlerde o günkü idarenin me
murlar hakkında takibettiği (nakil) tâbiri 
mahsusuyla kızağa çekme usullerinin bu de
receyi ifratle tatbiki yüzünden birçok me
murlar istifa etmek durumunda kaldılar ve 
1 . I . 1950 tarihinden sonra bu kanunun 
bahşettiği imkânlardan faydalanarak kesenek
lerini geri aldılar. 14 Mayıstan sonra da tek
rar memuriyete avdet ettiklerinden vaziyetle
ri perişan bir hal almıştır .Çünkü bu kanun 
gereğince almış oldukları Emekli kesenekleri
ni ödeyememişlerdir. Bu yüzden de durumla
rı müşkül bir hal aldı. 

Arkadaşlarım, Yüksek Heyetiniz bir atıfet
te bulunur da bunlara altı aylık daha ödeme 
imkânı sağlarsa, vaziyetlerini düzeltecekler ve 
durumlarmdaki fecaat ortadan kalkacaktır. Bu
nu komisyon kabul etmediği için bu mâru-

(1) 129 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 144 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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zatımı yaptım. Şu arz ettiğim sebeplerle birçok 
memurlar bu atıfetinizi beklemektedirler. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REİS -— Kemal Yörükoğlu, encümen adına. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA KEMAL YÖ

RÜKOĞLU (Van) — Muhterem arkadaşlar; 
mevzuubahis hâdise bir sene zarfında toptan öde
me yapılmadığı takdirde Sandıkla alâkaları ke
silenler içindir. Kanun teklifi, bu mehil esna
sında müracaat etmedikleri için yeniden bir me
hil verilmesi gayesi ve maksadını istihdaf etmek
tedir. 

Borçlanma müessesesi, malûmu âliniz, Emekli 
Sandığı Kanununda ihdas edilmiş olan ve tah
didi bir şekilde mütalâa edilmesi gereken bir 
müessesedir. Borçlanma hakikaten Sandığa bü
yük malî külfetler tahmil etmektedir. Bu me
hiller zaman zaman uzatılmış, bitmiş; muttali 
olunmaması şu veya bu sebepten tekrar mehil 
verilmiş ve bu müddet içinde hakkını aramıyan-
lar bulunmuştur. Bunlara yeniden mehil verir
sek fasit bir dairenin içinden kendimizi kurtara
nlayız; bu gibi teklifler tevali edecektir. 

Hâdise gerek Bütçe, gerekse Maliye encü
menlerinde uzun münakaşalara ve müzakerelere 
sebeboldu. Sonra bu mahiyette tevali eden tem
dit teklifleri işin ciddiyetiyle kabili telif olmıyan 
bir hale yol açacaktır. Bu sebepten mazbatada 
ileri sürülen mucip sebepler yerindedir. Mazba
tanın kabulünü rica ederim. 

REŞAT AKŞEMSETTÎNOĞLU (Bolu) — 
Muhterem arkadaşlar; kanunun 102 nci madde
si, bir memurun ayrıldıktan sonra tekrar avdeti 
halinde bir yıl içinde toptan faiziyle beraber, al
mış olduğu keseneği iade etmesi halinde bu ke
seneklere ait geçirmiş olduğu müddeti emeklili
ğine zammediyor. Bunda endişe edecek bir şey 
yok. Burada bir kayıt da yok. Ancak, o günkü 
hava içinde durumu çok gayrimüsait olanlar bu
nu bir yıl içinde ödiyemedikleri için atıfet ola
rak altı ayt daha temdidi istenilmektedir. Zaten 
5434 numaralı Kanunun bir yığın maddeleri 
değiştirilmiştir. Bu atıfette endişe edilecek bir 
cihet yoktur. Hatırlıyorum ki, arkadaşım ken
dileri de bu hâdiseler dolayısiyle tahvili memu
riyet etmişler, ta Gümüşane'ye gitmişlerdi. Ken
dileri olsalardı böyle bir atıfetten istifade etmek 
istemezler mi idi? 

Hürmetlerimle. 
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REÎS — Encümen namına Kemal Yörük-

oğlu. 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Muhte

rem arkadaşlar, evvelce zaten bir senelik bir 
müddet tanınmıştır. 

MUZAFFER ÖNAL (Çoruh) — Altı ay da
ha mühlet verin, (Reye, sesleri) 

KEMAL YÖRL'KOĞLU (Devamla) — Mu
zaffer Bey altı ay. daha verelim merkezinde re
yinizi kullanırsınız, niçin heyecanlanıyorsunuz? 
Muhterem arkadaşlar, bendeniz encümen namı
na konuşuyorum. Şahsım adına konuşmadığım 
için reddedilmesi hususunda bir şey söylemiye-
ceğim aşikârdır. Netice Heyeti Celilenin reyle-
riyle tezahür edecektir. Yalnız bir senelik müd
deti kaybetmiş arkadaşlara bu hak tanınırsa 
bir sene sonra aynı Kanun ^eklifi ile Heyeti Ce-
lilenizin huzuruna tekrar gelinecektir. (Gürül
tüler) Bendeniz noktai nazarımı arz ediyorum. 

- Takdir Heyeti Celil enindir. Bir sene gibi uzun 
müddet bu hakkı kullanmıyan bir adama tek
rar bu hakkı kullan diye bir şey söylemeye bil
mem ki, mantıkan imkân var mıdır? 

Kaldı ki, borçlanma müessesesi, muhterem ar
kadaşımın buyurdukları gibi basit bir müessese 
değildir. Hakikaten sandığa büyük külfetler 
yükleniyor. Meselâ, borçlanan yüzde on veya 
yüzde beş verecek, diğer kısmı Hazine ödiyecek. 
Binaenaleyh, Emekli Sandığının malî durumu
nu nazarı dikkate almamız icabeder. Malî işler
de atıfetler yapmanın pek de iyi olmıyacağı 
kanaatindeyim. Mütemadiyen sandığa böyle ma
lî külfetler tahmil eden bu gibi mehillerin uza
tılması tekliflerine son verilmesini temin etme
si bakımından da mazbatanın kabulünde isabet 
vardır. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

REÎS — Mazbata hakkında başka söz isti-
yen var mı? Mazbatayı reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. Efendim, mazbata kabul edilmediğine 
göre kanun lâyihasının birinci müzakeresine 
başlıyacağız. 

Kanunla ilgili * Maliye Vekili burada mı, 
efendim! 

Maliye Vekili bulunmadığına göre Dahilî 
Nizamnamenin 87 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sına göre müzakeresi gelecek İnikada bırakıl
mıştır. 
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j 8. — Kocaeli Mebusu Sadettin Ifahm'm, Tür-
\ kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
I bâzı hükümler eklenmesine dair olan 6311 sayılı 

Kanunun, 9 ncu maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (2/95) (1) 

RElS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Mazbata okundu) 
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı, efendim. 
Mazbata hakkında söz istiyen olmadığına 

göre mazbatayı reyi âlinize arz ediyorum: Ka
bul edenier... Etmiyenler... Mazbata Kabul edil
miştir. 

Bu suretle kanun teklifi reddedilmiş oluyor, 
efendim. 

9. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün'-
ün, Hayvan hırsızlığının men'i hakkındaki 5617 
sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin tadiline dair 
kanun teklifi ve Adliye Encümeni mazbatası 
(2/270) (2) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu) 
RElS — Mazbata hakkında söz istiyen yok. 
Mazbatayı reyi âlinize arz ediyorum. Kabul 

buyuranlar... Etmiyenler... Mazbata kabul edil
miş ve kanun teklifi reddedilmiştir. 

10. — Çanakkale Mebusu Servet Sezgin'in, 
Süleymanoğlu Rüstem Çetinkaya'ya vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (2/124) (3) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen yok. 
Mazbatayı reyi âlinize arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Mazbata kabul edilmek 
suretiyle kanun teklifi reddedilmiştir. 

11. — Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel 
ve Maraş Mebusu Mazhar özsoy'un, Gaziantebli 
Sakıp Nazlı'ya vatani hizmet tertibinden aylık 

(1) 147 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 150 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(3) 152 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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bağlanması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (2/86) (1) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen yok. 
Mazbatayı reyi âlinize arz ediyorum. Kabul 

buyuranlar... Etmiyenler... Mazbata kabul edil
miş ve kanun teklifi reddedilmiştir. 

12. — Aziziye Tabyasının istirdadına iştirak 
eden Nene Kırkgöz'ün oğlu Yusuf Kırkgöz'e va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair ka
nun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/333) (2) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen yok. 
Mazbatayı reyi âlinize arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Mazbata kabul edilmek 
suretiyle kanun teklifi reddedilmiştir. 

13. — Yan Mebusu Hilmi D.urmaz'ın, Arzu
hal Encümeninin 24 . 1 . 1955 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 172 sayılı Kararın Umumi 
Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal 
Encümeni mazbatası (4/100) 

REÎS — Arzuhal Encümeni Reisi buradalar 
mı efendimi... (Yok sesleri) 

Mazbata Muharriri burada mı efendim?... 
(Yok sesleri) Gelecek İnikada bırakılmıştır. 

14. — Kars'ın Sarıkamış kazasının Karakurt 
nahiyesinin 54 sayılı hanesine kayıtlı Nazımoğ-
lu İsrafil Karadağ diğer adı İsmail Karadağ'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başve
kalet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 
(3/335) (3) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu) 
REÎS — îsraif Karadağ, diğer adı İsmail 

Karadağ'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
daki mazbata hakkında söz istiyen var mı?.. (Yok 
sesleri) Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Mazbata kabul edil
miştir. 

(1) 153 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 155 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(3) 193 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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15. — Alanya'nın Sapadere köyünden Mus-

tafaoğlu Hasan Yilmaz'ın ölüm' cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekalet tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası (3/331) (1) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu) 
REÎS — Hasan Yilmaz'ın ölüm cezasına 

çarptırılması hakkındaki mazbata üzerinde söz 
istiyen yok. Mazbatayı reyi âlinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mazbata 
kabul edilmiştir. 

16. — Kars'ın Posof kazasının Cİlvana nahi
yesine bağlı Cilvana köyünün 27 sayılı hanesin
de kayıtlı Aydmoğlu Osman Tekin'in ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başvekalet tezke
resi ve Adliye Encümeni mazbatası (3/336) (2) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu) 
REÎS — Aydmoğlu Osman Tekin'in ölüm 

cezasına çarptırılması hakkındaki mazbata üze
rinde. söz istiyen var mı? Yok. Mazbatayı reyi 
âlinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler.,. Mazbata kabul edilmiştir. 

17. .— İzmir'in Karşıyaka nahiyesinin Sıralı 
mahallesinden tsmailoğlu İzzet Çamhdere'nin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 
(3/334) (3) 

REÎS — Mazbatayı okutuyoruz. 
(Mazbata okundu) 
SEÎS — İzzet Çamlıdere'nin ölüm cezasına 

çarptırılması hakkındaki mazbata üzerinde söz 
istiyen var mı? (Yok sesleri) 

Mazbatayı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Mazbata kabul edilmiştir. 

18. — Bigadic'in Kargın köyünden İsmail-
oğlu Adem Güler'in ölüm cemsına çarptırılması 
hakkında Başvekalet tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası (3/333) (4) 

REÎS — Mazbatayı okutuyoruz, 
(Mazbata okundu) 

(1) 194 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 195 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(3) 196 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(4) 197 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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REÎS — îsmailoğlu Adem Güler'in ölüm ce

zasına çarptırılması hakkındaki mazbata üze
rinde söz istiyen var mı? Yoktur. 

Mazbatayı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Mazbata kabul edilmiştir. 

19. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş ve 18 
arkadaşı ile Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker ve 
Konya Mebusu Abdürrahman Fahri Ağaoğlu'-
nun, Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesinin 
tadiline dair kanun teklifleri ve Adliye Encüme-\ 
ni mazbatası (2/132,185) (1) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz efendim. 
(Mazbata okundu.) 
REÎS — Mazibata hakkında söz istiyen var 

mı? Buyurunuz efendim. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya)» — Muh

terem arkadaşlar; bu kanun teklifi uzun zaman
dan beri üzerinde durulan ve hayli dedikoduya 
sebebolan ispat hakkı kanım teldifidir. 

Arkadaşlar; evvelki Matbuat Kanununun 
hüküm sürdüğü zamanlarda bir İnsim matbua
tımız hakikaten haddi, 'hududu aşarak foazan sa
rih, hazan müphem cümleler altında Hükümet 
mekanizmasını, Devlet otoritesini zedeleyici 
mahiyette neşriyatta bulunuyorlardı. O kadar 
ileriye gidiyorlar ve kalemlerini o kadar mahi-
rane kullanıyorlardı ki tecavüze uğrayan, tead-
diye uğrayan merci ya mahkemeye müracaat 
edemiyor yahut müracaat ettiği zaman hak ka
zanamıyor, mütecaviz beraet ediyordu. Bu es
babı mucibe lâyihası o zaman kaleme alınmış 
bir lâyihadır. 

Ondan sonra biliyorsunuz Matbuat Kanunu
nu değiştirdik. Alelıtlak tecavüz, küfür değil, 
bugün «filân vekâlette filân memur suiistimal 
yapıyor» denmesi yahut «filân vekil suiistimal 
yapıyor» denmesi dahi bir cürümdür. 

Arkadaşlar, mazhatada birçok ince noktalara 
kanuni ıstılahat kullanılmış... Ben onları bir ta
rafa bırakıyorum. Neden korkuyoruz, neden çe
kineceğiz arkadaşlar? (Neden korkuyoruz? ses
leri) Neden korkuyoruz demiyorum,* tashih ede
rim, neden çekineceğiz? îdari hata olabilir. Fa
kat ben şahsan tuttuğum Hükümet mekanizması 
içinde ve arkadaşlarım içinde bir tek hırsızın 
bulunduğuna kaani değilim, hepsini tenzih ede-

(1) 135 sayılı matbufr zaptın sonundadır. 
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rim. Küfür babında, tecavüz babında matbuatı 
bir zapturapt altına alırken «Ey matbuat, bir 
kusurumu görürsen bir eksikliğimi görürsen yaz 
ve ispat et» demekten daha sarih, daha güzel 
bir yol olmaz. Ve son Matbuat Kanunu da an* 
cak bu ispat hakkının kabul edilmesiyle tamam
lanabilecektir. Arkadaşların çok iyi hatırlıya-
cağı veçhile biz vaktiyle bunu büyük "bir çoğun
luk olarak da benimsemiştik. Binaenaleyh, kimin 
tarafından gelirse gelsin hak haktır. Bunu, bu 
teklifi kabul etmekle isabetli bir harekette bulu
nacağımıza kaani oluyorum ve bu teklifin kabu
lünü rica ediyorum. 

REÎS — Mazbata hakkında başka söz isti
yen var mı? 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Encümenden bir 
sual sormama müsaade buyurur musunuz? 

* REÎS — Buyurun, sorun. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) —Efendim; bende

nizin saham olmadığı için işin esası ve hattâ te
ferruatı ile ilgili her hangi bir noktaya temas et
mek taraflısı değilim. Sadece, Burhanettin Beye
fendinin biraz evvel geniş bir şekilde ifade et
miş oldukları fikri kısaca şu şekilde hulâsa et
meye çalışarak bir cihetin tavazzuhuna medar 
olabileceğimi ümidetmekteyim. Hakikaten en
cümenin hazırlamış olduğu ve bir tetkik mah
sulü olduğunda şüphe olmıyan bu mazbata bun
dan evvelki Basın Kanununa göredir. Esbabı 
mucibede bu cihet pek açık bir şekilde tebarüz 
ettirilmiştir. Benim öğrenmek istediğim cihet 
şudur : Adliye Komisyonu, Basın Kanununun 
tadilinden sonra da aynı kanaatte midir, değil 
midir?... 

REÎS — Buyurun, Encümen.. 
ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA NUSRET 

KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — Muhterem ar
kadaşlar, Adliye Encümeniniz işi münhasıran 
hukuki zaviyeden incelemiş ve yapılan propa
gandaların tesiri altında kalmamış, hissî sebep
lerle hareket etmemiştir. Bu itibarla mevcut va
ziyet hukuki vaziyet olup Basın Kanununda 
değişiklik yapılmış olması bizim raporumuzda 
bir değişikliği ve noktai nazarımızın tebeddülü
nü icabettirmez. Basın Kanununun tadiline rağ
men raporumuzun hukukiliği devam etmektedir. 

REÎS — Mazbata hakkında başka söz istiyen 
var mı?.. Yok.. Mazbatayı reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Büyük bir 
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ekseriyetle mazbata kabul edilmiş ve kanun tek
lifi reddedilmiştir. 

20. — Vakıflar Kanununa ek kanun lâyihası 
ve Maliye, Adliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/337) (1) 

REİS — Mazbatayı okutuyoruz, efendim. 
(Mazbata okundu) 
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı? (Yok sesleri) olmadığına göre mazbatayı 
reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Mazbata kabul edilmiş ve kanun lâ
yihası reddedilmiştir, efendim. 

21. — Antalya Mebusu Burhanettin Onafın, 
Vakıflar İdaresini ıslah için bir Danışma Kuru
lu teşkiline dair kanun teklifi ve Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (2/32) (2) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Mazbata okundu) 
REÎS — Mazbata üzerinde söz istiyen var 

mı, efendim? Buyurunuz, Burhanettin Beye
fendi. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlarım; senelerden beri üzerinde di
dindiğim, emek sarf ettiğim mevzu nihayet Yük
sek huzurunuza gelmiş bulunuyor. 

Bir Vakıflar idaremiz vardır. Daha doğrusu 
daha evvel bizim vakıflarımız vardı. Bunlar hak
kında çok konuştum, fakat artık bu son, belki 
bir daha hiç konuşmıyaeağım. Onun için biraz 
sabır ile dinlemenizi istirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; bugün medeni dünya 
dediğimiz Garp âlemi sosyal yardım bakımın
dan insan şefkati, toplu teşkilâtlı şefkat mües
seseleri bakımından kapkaranlık bir halde iken 
bizim ırkımız, Türkler, yüzlerce sene evvel, bu
gün bile bütün dünyaya örrnek teşkil edebile
cek olan müesseseler kurmuşlardır. Türk, köp
rüler yapmış, yollar yapmış. Bir şehir kurulur
ken onun estetik kıymetini belirtmek, estetik 
kıymette şehrin kurulmasını temin için mimar
lara verilecek paralar vakfetmiş. Türk vakfı şe-
hircidir : Sular getirmiş, büyük bentler yapmış. 
Türk vakfı daima şehirci kalmış. 

Avrupa'da delilerin, içine şeytan kaçmıştır 
diye mağaralarda zincirlerle bağlanıp taşlana-

(1) 203 saydı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 205 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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rak öldürüldüğü devirde, bundan beş yüz sene 
evvel arkadaşlar, Fâtüı Sultan Mehmet'in yap
tırdığı timarhaneye tevdi ettiği vakfiyeyi oku
yun; diyor ki; (deliler cemiyeti beşeriyenin en 
çok şef kata muhtaç unsurlarıdır; onlara rıf k ile 
muamele edin. Ve musikinin emrazı ruhiye üze
rindeki tesiri şifabahşası derkâr olmağın, ha-
nendegân ve sazandegânı hümayunum haftada 
iki defa varıp icrayı aheng ideler...) Bu, bugün 
Amerika'da tatbik edilen muziko terapi'dir ar
kadaşlar. 

500 sene evvel; sonra, kuş etinin akıl hastalık
larına şifa verdiğini rivayet edildiğini belirten Fâ
tih Kuşçubaşmın idare ettiği avcılara çıkıp da, 
«Kuş avlasınlar, delilere yedirsinler.» demiştir. 

Arkadaşlar, hastahanelerde hastalara yedirdi
ğimiz yemekler ve onlara sarfedilen paraların 
çoğu vakıftır. Vakıf fedakârlıklarda bulunuyor, 
hastaneler yaptırıyor, Türk vakıfları tabyalar 
yaptırıyor. Çanakkale'deki tabyaların mühim bir 
kısmı vakıftır. Kumandanından dümen neferine 
kadar giyeceği, yiyeceği ve diğer eşyaları, topu, 
tüfeği, cephanesi her şeyi vakıfındır. Haliç'teki 
Taşkızak bir vakfiyedir. v 

Arkadaşlar, eskiden Fenerler idaresi diye bir 
şey yoktu. Fakat Türk vakıfları bunu da düşün
müştür. Adalar Denizi'nde, Akdeniz'de en hücra 
köşedeki adalara varıncaya kadar fenerler vak
fetmişlerdir. Bu fenerlerde o zaman zeytinyağı 
yakılmakta idi, asetilen, karpit falan henüz yok
tu. Fenerler civarında büyük zeytinlikler vak
fetmişlerdir, hem fenerlerde yakılsın ve hem de 
varidatından fener ve fenerci beslensin, diye. 

Vakıflar o kadar geniş hislere kadar intikal 
etmiş ki, bir hizmetçinin kıracağı çanak - çöm
lek yüzünden onu azarlanmaktan kurtarmak için 
vakıf yapmıştır. 

Cariye, köle eğer hüsnühal erbabı ise mahalle
linin hüsnü şehadeti ve kadı'mn hükmü ile esa
retten kurtaracak vakıf kurmuştur. 

Para borcundan dolayı hapse girenleri mah
kûmiyetten kurtarmak için vakıf yapmıştır. 

Fakirlik yüzünden evlenemiyen gençleri ev
lendirmek için vakıf yapmıştır. 

Ağaç sevgisine dikkatinizi çekerim: Bir kim
se yoldan giderken eteği ağaca takıldığı takdirde 
ağacı kesmesin, eteğini kessin, diye vakıf yapmış, 
elbisenin bedelini ödemek için. Hanlar yapmış, 
kuyular yapmış, çeşmeler yapmış. Kuyucu Mu
rat Paşanın bir vakfiyesini gördüm arkadaşlar: 

* 
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Şehre gelen bir garibi alıyor, birinci gün, ikinci 
gün, üçüncü gün, dördüncü gün ayrı ayrı yemek
ler veriyor. Birinci gün verdiği yemek bugün 
dahi fennen yorgun bir adamın yemesi lâzımge-
len yemektir. Yedi gün yemek veriyor, adamı ha
mama sokuyor temizliyor, elbise veriyor. Yedin
ci günü, adam kendisine bir iş bulmuştur veya 
bulacaktır, salıveriyor. 

Arkadaşlar, cam fabrikasında çalışan işçinin 
sanatını icra ederken sakatlanırsa ömrünün niha
yetine kadar tam yevmiye ile beslenmesi için vak
fiye yapıyor. Bakınız bizde işçi sigortası ne za
mandan başlıyor, içtimai teavün ne zamandan 
başlıyor? 

Camiler yaptırıyor, medreseler yaptırıyor, 
"binlerce ve binlerce talebe burada okuyor. 

Arkadaşlar, yağı Kars yaylasından geliyor, 
unun pirinci Maraş'tan, bulguru Karaman'dan, 

Konya'dan geliyor, yurdun dört bucağından geli
yor. O talebei ulûm bunlarla besleniyordu. Bu
gün talebei ulûm yok? Aynı müessese Darülfünun 
ve Üniversite talebemizin hesabına işliyemez mi? 

Himayei hayvanat garpte 19 ncu asrın sonla
rına doğru başlamıştır. Büyük debdebelerle, vel
velelerle ! Bursa'da, hicretleri esnasında kanadı kı
rılıp uçamıyan, yardıma muhtaç kuşlara bakmak 
ve onlara eziyet çektirmemek için beş yüz sene 
evvel teessüs etmiş hayvan hastanelerine tahsis 
olunmuş vakfiyeler vardır. 

Şam'a gidiniz, istasyondan gidip şehre gelir
ken bir camianın içinde kalırsınız: Sülün gibi 
endamiyle yükselmiş iki minaresiyle birlikte 
Sultan Selim Camisi ve medresesi, darüşşifa, tı
marhane ve kütüphaneden terekkübeder. Ora
dan Berede nehri akar. Osmanlı devrine ait 
bir köprüden geçerken sol tarafa bakınız, ge
niş bir çayır görürsünüz. Sultan Selim, sâyü 
amelden sakıt olmuş, ihtiyarlamış hayvanların 
rahatça geçinebilmesi için bu çayırları vakfet
miş. Bu çayırda senenin dört mevsiminde iki 
karış ot vardır. Bu merce çayırı da bundan 
kaç yüz sene evvel vakfedilmiştir. 

Arkadaşlar, yaramaz çocuklar, şehir duvar
larını kömürle kirlettikleri zaman bunu temiz
letmek için vakfiye yapılmıştır. Sokaklara tü-
kürülen tükürükleri temizlemek için vakfiye ya-
pılmıtır arkadaşlar, öndeki kül döküyor, ar
kadaki temizliyor. Bir tenekeye alıyor, araba
ya koyuyor. Bunların istanbul'un neresinden 
denize döküleceğini zikreden vakfiye vardır. 
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Yani belediye teşkilâtı olmadan, şehircilik olma
dan, maarif olmadan mektepler yapmış, sebiller 
yapmiş, muvakkithaneler yapmıştır. Korporas-
yon idaresi, Türk vakıfları, Türk teşkilâtçığı 
yüzlerce sene evvel bunu ele almıştır. Bugün 
böyle bir şey var mı arkadaşlar? Bir tek kişi 
çıkıp da bir vakıf yapıyor mu? Belki yapmak 
istiyen çok. Evet, 20 milyon lira değerinde işi
ni, emlâkini, parasını vakfetmek için yeni mev
zuatı bekliyen vatandaşlar tanıyorum, belki 
mahviyetini rencide ederim diye ismini vermek 
istemem, müsaadesini almadım. Var. Fakat bu
günkü mevzuat dairesinde yapamazsınız. Sebe
bi, bugünkü mevzuatı biliyorsunuz. 

Antalya'nın Manavgat kazasında halk bir 
cami yaptı. Altına da 8 tane dükkân yaptı. 
Rüzgâr, binanın kiremitlerini uçurdu. Dükkân
dan aldıkları kira ile tamir etmek istediler. 
Olamaz, dendi.. Sebep? Bugünkü mevzuata gö
re yaptığınız vakıf akaar ise onu Vakıflar ida
resi alır. Vakıflar idaresine müracaat edersi
niz gönlü olursa o cami için vakfedilen dükkân
dan aldığı kirayı o camiye isterse sarf eder, is
terse etmez. 

Ne oldu vakıflar arkadaşlar? Bugün ne hal
de? Yeni kanunlarımıza göre köprüler, yollar 
nafıaya, mektepler maarife devredildi. Şu, şu 
oldu, bu, bu oldu. Fakat arkadaşlar ecdadımı
zın bıraktığı imaretler, medreselere yapılan 
vakıflar bugün işlemiş olsaydı ne bir tek üni
versite talebesi vekâlet, vekâlet dolaşarak burs 
dilenir, ne de bir tek aç insan bulunurdu. O 
müesseseler ki, bugün her zamandan ziyade 
muhtaç bulunduğumuz müesseselerdir. 

Ve nihayet biliyorsunuz arkadaşlar yıkıla, 
yıkıla, dağıtıla, dağıtıla vakıflarımız ne hale 
geldi? Bâzısı depo olarak kullanıldı, bâzısı, yı
kıldı, kimisi meyhane, hattâ kimisi, utanırım 
söylemeye, ahır oldu, mabetler ahır olarak kul
lanıldı. Bunu önlemek için bir kanun tedvin et
mediniz mi arkadaşlar? 

Bugün Vakıfların başında ve içinde vazife 
gören çok kıymetli arkadaşlarımız var, bugün
kü mevzuat dâhilinde ellerinden geldiği kadar 
çalışıyorlar. Fakat arkadaşlar, kâfi değildir. In-
kilâba kadar kendi yağıyle kavrulmaya çalışan 
ve artık idare sisteminin en düşkün noktasına 
varmış bulunan Vakıflar idaresi zamanında 
inhitatın son raddesine gelmişti. Kanunu Me
deni ile telifi için çareler aradılar ve isviçre'-
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den Profesör Leeman adında büyük bir hukuk
çu getirildi. «Al dediler, bunu kır, sar, ne yapa
caksan yap, vakıfları bir hale benzet, satacakmı-
yız, ne yapacağız?» Adam Vakıfların içine gir
dikten sonra elini şakağına dayıyor, «Deli mi 
oldunuz, efendiler, ne yapıyorsunuz siz? Siz, 
beş altı asır evvel dünyanın en büyük inkilâbını 
yapmışsınız, nasıl kıyorsunuz böyle bir mües
seseye ?» «Ama diyor, işte yeni bir medeni kanun 
yapıyorsunuz, buna göre bunları uydurun öyle 
ise» 

Profesör Leeman : «Bunlara muhtar ve müs
takil bir hüviyet verin, hükümet sultasının te
siri altından kurtarın» diyor. 

Yazdığı raporun 36 nci sahifesinde 10 ncu 
maddede : «Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi ida
re uzvu olduğu halde 9 ncu maddenin 2 nci fık
rası Evkaf Meclisinin Müdüriyeti Umumiyesi-
nin idaresinin nezaretine memur olduğunu der
piş etmektedir. Kanunu Medeniye göre (Madde 
77 - «Fıkra I) tesisler gayece taallûk ettikleri 
âmme korporasy onunun (devlet, vilâyet, beledi
ye, nahiye) mazereti altına mevzudurlar. Bu
nunla beraber bir müdüriyeti umumiye tarafın
dan idare olunan eski evkafa böyle bir teşkilât 
muvafık olmaz. Daha iyisi hususi bir makam 
ihdas etmek lâzımdır. Menfaati âmmeye mahsus 
tesislerde vaz'olunmuş kıymetlerin çok büyük ol
duğu nazara alınırsa bunun kâfi derecede muhik 
olduğu görülür. Beş azadan mürekkep olan Ev
kaf Meclisi hükümetten sureti katiyede müstakil 
olması için lâyihanın 85 nci maddesine göre îcra 
Vekilleri Heyeti tarafından değil; fakat Millet 
Meclisi tarafından intihabedilmek lâzımdır. 11 
nci maddeye göre Evkaf Meclisi ancak mühim iş
lerle meşgul olacaktır. 

Hükümetten müstakil bir nezaret makamı ih
das etmekle diyor.» 

Uzatmıyaymı arkadaşlar; Vakıflar İdaresine 
ecdadımızın şarta muallâk olarak tahsis ettiği 
mevzular üzerinde konuşmıyacağım. Birisi çı
kıyor çocuklarından emin değil, satarlarsa ma
lımı mülkümü diye. Malını vakfedecek geri ka
lanını evlâtlarıma verin, sefil kalmasınlar di
yor. Bakın bugün ne haldedirler, 3 - 5 kuruş ala
cağız diye Vakıflar idaresinin kapısında gün
lerce sürünüyorlar. Nihayet bize 3 - 5 kuruş ve
rin de hakkımızdan vazgeçelim, dedirtiyorlar, 

Muhterem arkadaşlar; vakıflara bir şekil 
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vermek lâzımdır. Bu mazbatayı hazırlıyan ar* 
kadaşlar eminim ki işlerinin çokluğu arasında 
işin esasına giremediler, nüfuz edemediler, 
«böyle gelmiş, böyle gitsin» diyorlar. Ama öyle 
değil. Nasıl olmalı? Bu, bir kişinin yapacağı, 
söyliyeceği bir iş değildir arkadaşlar. Hiç kim
se tek başına bu iktidarı haiz olamaz. Bugün 
Ebul'ulâ gibi, Himmet Hoca gibi ahkâmül -
evkafa vâkıf bir iki zevat var ki, bunlar ya
rın gözlerini yumduğu zaman yerlerine koya
cak kimse yoktur, bu problemi halledecek kim
se bulunamaz. Ahkâmülevkaf, vaktiyle hüküm
leri cari olan Mecelle ve yeni Kanunu Medeni, 
bunları telif edip Evkaf müessesesine yeni bir 
istikamet verecek ve onun en iyi bir şekilde iş
lemesini temin edecek bir heyetin seçilmesini 
ve bu heyetin bunun üzerinde çalışarak karar 
vermesini temin etmek lâzımdır. Netice yine 
Heyeti Aliyenize gelecek. Ben demiyorum ki; 
şöyle olsun, böyle olsun. Ama muhterem Evkaf 
İdaresi, muhterem hükümet müsaade buyur
sun ve böyle bir heyet teşkil edilsin. Bu heyet 
Merih'ten gelecek değildir arkadaşlar, eski ah
kâmül evkafa vâkıf zevattan olacaktır. Tem
yizden olacak, Şûrayı Devletten olacak, hu
kukçu olacak, bankacı olacak, Büyük Millet 
Meclisinden azalar olacak. Eğer bunlar bugün
kü şekil iyidir derse, febiha, boynumuz kıldan 
incedir, fakat şu şu şekilde işlerse daha iyi 
olur, der ve bir kanun teklif ederse bundan ka-
çmmıyalım arkadaşlar. Fena şey teklif etmi
yorum size. Bu en kompetan heyetin kararının 
Büyük Millet Meelisinde tezekkürünü istiyo
rum. En doğru yol budur. Büyük vakıflar ya
pan müesseseler bunu iyi işletenlere hayır dua, 
iyi işletmiyenlere çok beddua etmişlerdir. Bıra
kınız her şeyi, yeni bir yol açalım ki; yeniden 
vakıflar kurulsun. 

20 milyon lira. Benim bildiğim bir tanesi 
bekliyor. Birçok vatandaşlara yeniden vakıf
lar yapma imkânını verelim. Buna imkân vere
lim arkadaşlar. Ecdadımız bu paraları banka 
kursun, tefecilik, yapsın diye vakfetmemişler. 
Binaenaleyh kanun teklifimin kabulü ile va
kıflara muhtar, müstakil bir hüviyet vermek 
üzere bir heyetin, danışma kurulunun seçilme
sine imkân vermenizi yüksek huzurunuzda tek
rar tazarru ve niyaz ederim. Vakıflar hakkın
da son konuşmam dır, rey, karar ve hüküm size 
ait arkadaşlar. 

KM 
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EEÎS — Mazbata hakkında başka söz isti

yen var mı? Olmadığına göre mazbatayı reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... 

Anlaşılmadı, efendim. Dahilî Nizamnamenin 
134 ncü maddesine göre ayakta reyinizi kul
lanmayı Eiyaset rica ediyor : Mazbatayı kabul 
edenler lütfen ayağa kalksınlar... Oturunuz. 
Kabul etmiyenler... Mazbata kabul edilmemiştir 
efendim. Kabul edilmediğine göre Dahilî Ni
zamname mucibince kanun teklifinin birinci 
müzakeresine geçmemiz icabetmektedir. Fakat 
alâkalı vekil bulunmadığı için Dahilî Nizam
namenin 87 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına göre 
gelecek İnikada bırakılmıştır. 

BUEHANETTÎN ONAT (Antalya) — Şim
diye kadar neden konuşuldu ? 

EEÎS — Burhanettin Beyefendi şimdiye 
kadar neden konuşulduğunu beyan etmektedir
ler. Şimdiye kadar konuşulma, doğrudan doğ
ruya mazbata üzerindedir. Mazbata üzerindeki 
konuşmalarda vekilin bulunması şart değildir. 
Dahilî Nizamnamenin 87 nci maddesine göre 
vekilin bulunması meşrut kılman ahval, lâyiha 
ve teklifin müzakeresi başladıktan sonradır. 
Mazbatanın konuşulmasında vekilin bulunması
na lüzum yoktur. 

Ruznameye devam ediyoruz, 

22. — Fatma Fikret Berktin'in hükümlü 
olduğu 4 ay 20 gün hapis cezası hakkında Ad
liye ve Arzuhal encümenleri mazbataları 
(5/32) (1) 

EEÎS — Arzuhal Encümeni Reisi buradalar 
mı efendim? 

(Burada sesleri) 
Mazbatayı okutuyorum. 
(Mazbata okundu) 
EEÎS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı? (Yok sesleri) 
Mazbata hakkında söz istiyen olmadığına 

göre mazbatayı reyi âlinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Mazbata kabul edil
miş, af teklifi hazırlanmak üzere dosya Ad
liye Encümünine verilmiştir. 

23. — Türkiye Büyük Mîllet Meclisi 1956 
yılı Mart: Mayıs ayları hesabı hakkında Mec-

(1) 208 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Us Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbatası 
(5/33) (1) 

EEÎS — Mazbatayı okuyoruz efendim. 
(Mazbata okundu) 
EEÎS — Ittılaınıza arz edilmiştir efendim. 

24. — Aydın Mebusu Cevat Ülküfnün, Ar
zuhal Encümeninin 16 . I . 1956 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 2586 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve 
Arzural Encümeni mazbatası (4/183) (2) 

EEÎS — Mazbatayı okuyoruz efendim. 
(Mazbata okundu) 
EEÎS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı efendim?.. Buyurun Cevat Ülkü... 
CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Muhterem ar-

kadaşlarım, itirazımın müdafaasını yapmıyaca-
ğım. Çünkü son çıkarmış olduğumuz, yedek 
subaylıkta geçen müddetin terfi müddetine dâ
hil olacağına ,dair olan kanun mağduriyeti or
tadan kaldırmıştır. Bu bakımdan mazbatanın 
kabulünde bir mahzur yoktur. 

EEÎS — Başka söz itiyen var mı?.. Yok. 

Mazbatayı reyi âlinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Mazbata kabul edilmiş ve 
vâki itiraz reddedilmiştir, efendim. 

25. — Konya Mebusu Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve 449 ncu ve 450 nci 
madelerinin meriyetten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adliye Encümeni mazbatası 
(2/209) (3) 

EEÎS — Mazbatayı okutuyoruz, efendim. 
(Mazbata okundu) 
EEÎS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı, efendim? Buyurun Fahri Ağaoğlu. 
ABDÜRRAHMAN FAHEÎ AĞAOĞLU (Kon-

ya) — Muhterem arkadaşlar, Adliye Encüme
ni mazbatası bâzı bakımlardan noksan, bâzı ba
kımlardan yanlıştır. 

Noksan olanlar şunlardır : Teklifimde ge
çen bâzı maddeler mazbatada hiç cevaplandırıl
mamıştır. Bunlardan birincisi Ceza Kanununun 

(1) 231 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 235 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(3) 238 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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175 nci maddesine taallûk ediyor. 175 nci mad
de din hürriyeti aleyhine işlenen cürümlere 
aittir. Bugünkü metin kâfi değildir. Din hürri
yeti sanki yalnız ibadet etmek, camiye gitmek, 
kiliseye gitmekten ibarettir ve yalnız bu hürri
yetlere mâni olmak suç olarak kabul edilmiştir. 
Senelerden beri halkın hakikaten ıstırabım mu
cip olan bir hal vardır. Gazetelerde ve bâzı mec
mualarla, dergilerde dince mukaddes tanınan 
mefhumlara karşı tezyifler, hattâ tecavüzler, 
tahkirler vardır. 175 nci madde bunu karşılıya-
mamaktadır. Bunu karşılıyacak bir metin ha
linde 175 nci maddenin tadilini teklif etmiştim. 
Bir insanın mensubolduğu dinin mukaddes mef
humlarına tecavüz, din hürriyetine tecavüz de
mektir. Bunu böyle mütalâa etmek icabeder. 
Encümen bunu cevapsız bırakmıştır. 

Diğer cevapsız kalan iki madde de 281 mü
kerrer ile 281 ikinci mükerrer maddeleridir. Bi
zim Ceza Kanununda mala taallûk eden cürüm
ler iki kısımda ele alınmıştır. Biri rüşvet, zim
met ve saire gibi cürümlerdir, diğeri de, âdi 
hırsızlıktır. Bunda, çalman malın değerinin az 
veya jok olması cezaya müessir olur. Buna mu
kabil zimmet gibi, ihtilas gibi, irtikâp gibi, rüş
vet gibi yine mala taallûk eden ve başka bir 
gruptaki cürümlerde malın kıymeti ve temin 
olunan menfaatin ceza Çizerinde hiçbir tesiri 
yoktur. Arada bir nispetsizlik vardır. 

Mükerrer 281 ve ikinci mükerrer 281 nci 
maddeler bu nispetsizliği gidermek içindir. 

Âdi hırsızlıkta kabul edilen sistem doğru
dur. Malın kıymeti cezaya tesir etmelidir. Ora
da tesir ettikten sonra bilhassa zimmet, ihtilas 
ve rüşvette daha çok tesir etmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, diğer cevapsız kalan 
madde sürgüne taallûk eden maddedir. 304 ncü 
maddeye göre; sürgün yerinden mahkûm uzak-
laşırsa suçtur. Bugünkü kanunda bu suçun ceza
sı hafiftir. Bunun şiddetlendirilmesini teklif et
tim. Benim teklifimde sürgüne geniş ölçüde yer 
verilmiştir. Ceza hukukunda hapis, kıymetini 
çoktan kaybetmiş, müessir olmaktan çıkmıştır. 
Ahlâk üzerindeki tesiri de fenadır. Ben tekli
fimde sürgüne daha çok yer vermek istiyorum. 
Uzun zaman avukatlık yapmış bir arkadaşını
zım. Bu müddet zarfında vardığım netice, sür
günün hapis cezasından daha müessir oluşudur. 
Bu mevzuu bu kadarla birakacağım. 
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j Muhterem arkadaşlar, mazbatada yanlış olan 

taraf şu : «Türk ceza hukuku tarihinde dayak 
cezasının elîm misalleri ve bu husustaki tatbi
katın acı tecrübeleri karşısında, denebilir ki, 
yeni Türk Ceza Kanununun inkılâpçı vasıfla
rından biri olarak dayağa yer verilmemiş olma
sıdır.» Bu, tamamen yanlıştır arkadaşlar. Evve
lâ ceza hukuku tarihimizde dayak cezasının elîm 
misalleri yoktur. Belki kanunsuz olarak tatbik 
edilmiş olan darp hâdiselerine ait elîm misaller 
vardır. Bugün de mekteplerde dayak vardır, 
karakollarda dayak vardır, orduda dayak var
dır. Hükümetin murakabesi kuvvetli olursa bu 
hâdiseler azdır, zayıf olursa çoktur. 1946 dan 
1950 ye kadar geçen hâdiseleri ve o tarihlerden 
evvelki hâdiseleri hatırlamak kâfi gelir. Kanun
suz olarak dayak vardır. Tarihimizde de vardır. 
Ama ceza hukukuna girmiş, bir kanun mev
zuu olmuş, hükmen verilmiş cezada elîm misal
ler yoktur. Saniyen bizim ceza hukukumuzda 
hâlâ darp vardır. «Ceza Kanunumuz kaldırmış» 
deniyor. Bu yanlıştır. Bundan başka 1926 tarih
li Ceza Kanunumuz darbı, kaldırmış değildir. 

I 1274 tarihli Ceza kanununda darp kaldırılmış
tır. Dikkat buyurulsun bizim V:sa«û ceza ka
nunlarımız vardır. Hususi ceza kanunları, ceza 
hukukunun birer eüz'üdir. Halen mer'i olan ser
seri, mazannei suîeşhas hakkındaki kanunda 
darp cezası vardır. Bu demektir ki ceza huku
kumuzda bir darp cezası mevcuttur. O halde 
ceza hukukunun umumi kaidelerini tesbit eden 
Ceza Kanununun cezaları gösterilen maddesine 
darp ta girmelidir. Bu bir hukuk prensibidir. 
Yahutta serseri ve mazannei suîeşhas hakkmda-

I ki kanunu ilga etmelidir. 
Diğer bir yanlışlık; mazbatada «İngiltere'de, 

Anglo - Sakson mevzuatının bâzı hususiyetleri 
karşısında dayak cezasının mevcudiyeti, konti-

I nantal memleketlerde, bu memleketlerin ceza 
hukuku tarihi ile siyasi tarihlerinin ink'şafiyle 
muvazi olarak dayak cezasına karşı şiddetli bir 
aksülâmel belirmiş, hukuk inkılâbı esnasında 
dayak cezasına nihayet vermek genç ve inkılâp
çı Türkiye'nin şaşmaz ceza prensiplerinden bi
rini teşkil etmiştir.» denilmektedir. 

Arkadaşlar, İngiltere'de, dayak cezası ceza 
olarak, inzibatî bir tedbir olarak devam etmek
tedir. Kontinantal memleketler, diyorlar bu ke
limeyi yerinde mi kullanmışlardır, hatalı mıdır 
değil midir bunun üzerinde duracak değilim. 

\ 
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Çünkü bu hususta söz söylemiye salâhiyetim 

yoktur. 
İHSAN SlPAHlOĞLU (îsmir) — Kara Av

rupa demektir. 
ABDÜRRAHMAN FAHRl AĞAOĞLU (De

vamla) — Bunun üzerinde duracak değilim. Bu
rada kasıt, Avrupa kıtasıdır. Kıta medeniyeti, 
ada medeniyeti, Anglosakson medeniyeti, kıta
da bilhassa Fransa'da vaktiyle cari olan keyfî 
ve şiddetli hükümlere karşı 18 nci asır mütefek
kirlerinin nazari düşüncelerinin tesiri ile lüzu
mundan fazla bir merhamete hattâ marazi bir 
merhamete yol açmıştır. Ancak Türkiye'nin 
şartları, Fransa 'ya Avrupa 'ya değil ingiltere 'ye 
uygundur. Fakat yazık ki, Türkiye için bir 
talihsizliktir! Tanzimattan beri bir çıkmazın 
içindeyiz. Mazbatadaki bu sözler bizi birçok 
suallere sevk edebilir, bu hususlar... 

Japonya'nın 20 senede hallettiği bir dâvayı 
biz neden yüz küsur seneden beri halledemiyo
ruz ? Arkadaşlar bu bir talihsizliktir, bu kadarla 
iktifa ediyorum. 462 nci maddedeki zina halin
de işlenen katil suçu eski Ceza Kanunumuzda 
cezadan muaftı. Bugünkü Ceza Kanunumuzda 
ise cezadan muaf değildir. Sekizde bire kadar 
indirilir ve 2 - 3 sene gibi bir ceza verilir. Bir 
erkek karısını veya bir kadın kocasını zina ha
linde öldürürse eskiden ceza görmezdi. Bence 
ceza görmemesi daha iyidir. Benim bu teklifime 
karşı encümenin ileri sürdüğü noktai nazar şu
dur : «Türk Ceza Kanununun 25 yılı aşan tatbi
katından alman neticelere ve beynelmilel ceza 
hukukunun temayüllerine göre yeni bir ceza 
kanunu hazırlanıyor bu itibarla bu madde üze
rinde durmaya lüzum yoktur.» 

Ben çok isterdim ki, encümenimiz mazbata
sını noksan veya yanlış birtakım hükümlerle 
dolduracağına yalnız bu sebebi teklifimin umu
muna teşmil etseydi ben kendilerine tamamiyle 
iştirak eder ve tamamiyle haklı bulurdum. Ve 
hakikaten 40 yamalı bohçaya dönen ve bugün 
kü ihtiyacımızı karşılamaktan uzak bulunan 
Ceza Kanunu yerine serseri ve mazannei suieş-
has hakkındaki kanun ve sair hususi kanunları 
da mütalâa eden ve basit ve şiddetli hükümleri 
muhtevi yeni bir ceza kanununa ihtiyaç var
dır. Ben darp cezasını hırsızlık ve dilencilik 
gibi suçlar için munzam bir ceza olarak teklif 
etmiş idim. Darp cezasının bu gibi suçlar üze 
rinde çok iyi#tesir edeceğine şüphe yoktur. Ye-
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ni kanunumuzda ya darp cezasını kabul etmeli 
yahut kanunsuz darbı tamamen önliyecek kâfi 
müeyyidelere yer vermelidir. 

Mazbatadaki yeni bir kanun hazırlanmakta 
olduğuna dair olan ret sebebi teklifimin umu
muna teşmil edilmek şartiyle ben de encümen 
mazbatasına iştirak edebilirim. 

Takdir Heyeti Umumiyeye aittir. 
EElS — Kemal özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, muhterem teklif sahibi arkadaşımızın 
fikirlerini dinlediniz, dinledik. Bence heyeti umu-
miyesini desteklememek imkânı olmıyan şu se
beplerin nazara alınmasını rica edeceğim. 

Arkadaşım, mazannei su' erbabına tatbik edil
mesi lâzımgelen eski bir kanunun her nasılsa, 
Türk Ceza Kanunu kabul edildiği zaman, kaldı
rılmıştır, diye bir kayıt konulmamasından bilis
tifade, elâri meriyettedir, neticesini çıkarıyorlar. 

Halbuki Türk Ceza Kanunu, italyan Ceza 
Kanunundan iktibas edilmiş ve zamanla da te
kemmül ettirilmek suretiyle bugünkü şeklini al
mıştır. Ceza Kanunumuzun prensipleri tetkik 
edilirse; Dünya ceza kanunları içinde en mütekâ
mil sistemi kabul ettiğini görürsünüz. 

Bu prensiplerden biri suçlunun dövülemiye-
ceği hakkındadır. Yani Ceza Kanunumuz cisma-
ni cezaları prensip olarak reddetmiştir. 

Arkadaşımız, serseri güruhuna tatbik edilmek
te olan eski bir kanunun mer'i olduğunu iddia et
mekte ve bunun bütün suçlulara tatbik edilme
sini, yani teşmilini istemektedir. Ki, bu, Türk 
Ceza Kanununun prensiplerine aykırıdır, esasen 
bu zımnen kaldırılmıştır da. Yalnız kanun, şu 
şu kanunlar kaldırılmıştır, demiş nasılsa bu ka
nunun ismi zikredilmemiştir, fakat kanun meal 
ve metinleri bunu lâğvetmiştir. 

Arkadaşımız teklifinde adam »öldürene idam 
cezası verilmesini istiyor. Ceza Kanunumuz ölüm 
cezalarım üçe tefrik etmiştir. Birisi, kasdî olmı
yan ölüme sebebiyet, diğeri kasden adam öldü
renler, diğer bir şekli hem kasden ve hem de ta
ammüden adam öldürmek. 

Arkadaşlar, teklif sahibi bunların hepsini tef
rik etmiyerek kaatili asın, diyor. Peki Türk Ce
za Kanununda bu tefrikleri nazarı itibara alma
mak doğru mudur? Taammüden adam öldürmüş-
se veya birkaç kişiyi öldürmüşse pek tabiî ki, bu
nun tefrik edilmesi lâzımdır. Çünkü birisinde şe-
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naat derecesi daha azdır. Cezalar fiildeki şenaate 
göre ağırlaştırılır. 

Arkadaşlar Türk Ceza Kanununun bâzı mad
delerinin behemehal değiştirilmesi ve ıslah edil
mesi lâzımdır, zaruridir. Bunu hükümet düşün
müş, hissetmiştir, arkadaşlar. Bunun için tahmin 
ediyorum ki, çok yakında.daha mükemmel bir ce
za kanunu lâyihası tedvin edilmiş olarak gele
cektir. Onun için ben arkadaşımızın esbabı mu-
cibesini yerinde görmüyorum. Binaenaleyh ko
misyonun raporundaki mucip sebepleri daha ye
rinde gördüğüm için ret hususundaki talebi uy
gun buluyorum ve bu teklifin reddedilmesini 
ben de istiyorum arkadaşlar. 

REÎS — îlhan Sipahioğlu 
ÎLHAN SÎPAHÎOĞLU (îzmir) — Efendim, 

Abdürrahman Fahri Ağaoğlu arkadaşımızın son 
sözlerinden sonra uzun boylu konuşmaya lüzum 
kalmadı. Çünkü dediler ki, ben fikirlerimin na
zarı itibara alınması suretiyle mazbataya iştirak 
ediyorum. 

^ Bendeniz de diğer arkadaşım gibi, artık da
yak cuzasmın bu memlekette düşünülemez oldu
ğunu söylemekle iktifa edeceğim. Sürgünün de 
hapisten daha müessir olduğu iddiasını kabule 
imkân gömemiyorum. Zira öyle eşhas vardır ki; 
sürgünü bir seyahat telâkki etmektedir. Bu ba
kımdan hapis cezasının iyi infaz edilmemesi ve
ya hapisanelerin ıslah edilmemesi hapis cezası 
yerine sürgüne itibar edilmesini veya dayağa iti
bar edilmesini istilzam ettiremez. Kanunen mem
nu olmakla beraber dayak atılıyorsa bu, kanunun 
ihlâl edilmesi demektir. Bunun da önlenmesi 
lâzımdır ve alâkalıların vazifesidir. Bu itibarla 
mazbatanın kabulü yerinde olur. 

REÎS — Mazbata hakkında başka söz istiyen 
var mit Olmadığına göre mazbatayı reylerinize 
arz ediyorum. Kabul 6denler... Kabul etmiyen
ler... Mazbata kabul olunmuş, kanun teklifi red
dedilmiştir. 

26. — Bartın'ın Akgöz köyünden Alioğlu Ah
met Nazlı'nm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası (3/378) (1) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Mazbata okundu) 

(i) 261 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

1956 0 : 1 
REÎS — Alioğlu Ahmet Nazlı'nm ölüm ceza

sına çarptırılması hakkındaki mazbata üzerinde 
konuşmak istiyen var mı?.. Yok. Mazbatayı reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

27. — Elâzığ mebusları Mehmet Şevki Yaz
man ve Hüsnü Göktuğ ile Kayseri Mebusu Hak
kı Kurmel ve Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, 
askerî adlî hâkimlere hâkim tazminatı verilmesi 
hakkında kanun teklifleri ve Millî Müdafaa, Ad
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/200, 
2/238, 2/242) (1) 

REÎS — Gündemle ilgili bir takrir var, oku
yoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin 1 nci müzakeresi yapılacak mad

deleri arasında (4) ncü sırada bulunan Elâzığ 
mebusları Mehmet Şevki Yazman ve Hüsnü Gök
tuğ ile Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel ve Tun
celi Mebusu Arslan Bora'nm askerî adlî hâkim
lere hâkim tazminatı verilmesi hakkındaki ka
nun lâyihasının) bir an evvel kesbi kanuniyet et
mesi için diğer işlere takdimen ve müstaceliyet
le görüşülmesi hususunu arz ve teklif ederim. 

Millî Müdafaa Vekâleti Vekili 
Semi Ergin 

REÎS — Takdimen görüşülmesi hakkındaki 
takriri reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen yok, 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum.. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Takrirde aynı zamanda müstaceliyet teklifi 
de vardır. Müstaceliyet hususunu reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, kanun lâyihasının müzakeresine 
başladığımız şu sırada Millî Müdafaa Vekili mev
cut değildir, fakat müzakerelerin devamı sıra
sında Millî Müdafaa Vekâleti adına müsteşarın 
müzakerelerde hazır bulunduğuna dair Riyasete 
bir tezkere takdim edilmiştir. Dahilî Nizamname
nin 87 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına göre 220 
nci maddeye atfı dolayısiyle Yüksek Heyetinize 
keyfiyeti bildiririm. Müzakereye devam ediyo
ruz. \ . • 

(1) 260 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Maddeyi okuyoruz, efendim. 

Askerî Temyiz Mahkemesi reis, müddeiumumi 
ve âzalariyle askerî adlî hâkimlere tahsisat 

verilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Askerî Temyiz Mahkemesi bi
rinci ve ikinci reislerine, müddeiumumisine adlî 
ve askerî azalarına ve askerî adlî hâkimlere bağ
lı cetvelde gösterilen miktarlarda tahsisat veri
lir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı, 
efendim? Madde hakkında söz istiyen olmadığı
na göre maddeyi reyi âlinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MEHMET ALI SEBÜK (İzmir) — Söz isti
yorum. 

REİS -— Beyefendi, birinci madde kabul 
edildi. 

MEHMET ALİ SEBÜK (İzmir) — Lâyiha
nın heyeti umumiyesi hakkında söz istemiş ve 
ismimi de yazdırmıştım. 

REİS — Beyefendi; maddelere geçildi. Müs-
tacelen müzakeresi de kabul edildi. Siz şimdi, 
lâyihanın heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyor
sunuz. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı tahsi
satın ödeme şekil ve şartları hakkında 5017 sa
yılı Kanunun ikinci ve üçüncü maddeleri hü
kümleri tatbik olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı, 
efendim? Söz istiyen olmadığına göre maddeyi 
reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miy enler... Madde kabul edilmiştir. 
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REİS — Maddeyi reyi âlinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

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

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

Kanunun heyeti umumiyesi üzerindeki mü
zakere bitmiştir. Son olarak söz istiyen var mı ? 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Reis 
Bey söz istiyorum. 

REİS — Beyefendi, Dahilî Nizamnamenin 
110 ncu maddesi mucibince yeni bir teklif ge
tirmemek şartı ile ancak lehte ve aleyhte konu
şabilirsiniz. Lehte mi, aleyhte mi konuşacaksı
nız? 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Lehte 
konuşacağım. 

MEHMET ALİ SEBÜK (İzmir) — Ben de 
aleyhte konuşacağım, söz istiyorum. 

REİS — Buyurun Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Muhte

rem arkadaşlar; bu kanunu evvelâ ben, Halk 
Partisi zamanında Meclise getirmiştim. Bu 
Mecliste bu kanun uzun uzun görüşüldü. O 
zamanın Başvekili rahmetli Recep Peker, «Şa
yet bu kanun çıkarsa ben Başvekillikten istifa 
ededir.» dedi. Yine o zamanın Adliye Vekili, 
«Askerî hâkimler hakiki hâkim değildir.» dedi. 
Ben o zaman onlara şöyle demiştim : «Mademki 
askerî hâkimleri hakiki hâkim kabul etmiyor
sunuz, o halde askerî hâkimlerin vermiş oldu
ğu idam hükmünü nasıl infaz ediyorsunuz?» 

Arkadaşlar, o kanun o zamanın insanlarının 
zihniyet ve temayülleri karşısında, adaletin 
herkese seyyanen tatbik edilmediği o zamanlar
da kabul edilmemişti. İşte yine Demokrat Parti, 
nasıl bugüne kadar yapılmış olan haksızlıkları 
izale etmek için lâzımgelen kanunları kabul etti 
ise, askerî hâkimlere haklarını vermekle ve hâ
kim olduklarını kabul etmiyen eski devrin rağ-
mma onların da hâkim olduklarını kabul et
mekle kadirşinaslığını ispat etmiş olmaktadır. 
Bu bakımdan Demokrat Partiyi ve onun Mec
lisini tebrik etmek benim için borçtur. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

REİS — Aleyhinde, Mehmet Ali Sebük, bu
yurun. 

MUVAKKAT MADDE — 1956 yılı içinde bu 
kanun gereğince verilecek tahsisat, mezkûr yıl 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
Millî Müdafaa ve Gümrük ve İnhisarlar Veka
letleriyle Jandarma Umum Kumandanlığı kıs
mındaki (Maaşlar) faslından ödenir. 

REİS — Muvakkat madde hakkında söz isti
yen var mı, efendim ? Söz istiyen olmadığına gö
re maddeyi reyi âlinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşrini takibedeıı 
ay başından itibaren mer'idir. 
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MEHMET ALÎ SEBÜK (izmir) — Munte- I 

rem arkadaşlarım aleyhte konuşmak için çık
tım ama konuşmam tam aleyhte olmıyacaktır. 

REÎS — Mehmet Ali Bey, takdirinizden 
emmim. Fakat, Dahilî Nizamnamenin 110 ncû 
maddesi sarihtir. Yalnız lehte veya aleyhte ko
nuşmak ciheti vaıdır. Ortasında, sağında, so
lunda, üzerinde, hakkında konuşulamaz. Tam 
mânasiyle aleyhinde beyanda bulunmanız lâzım
dır. 

MEHMET ALİ SEBÜK (Devamla) — Şim
di muhterem arkadaşlarım; Bütçe Encümeninin 
tanzim etmiş olduğu maddede iki husus var
dır. Bir tanesi hukuk mezunu olmıyan, yalnız 
kanunu mahsus ile Askerî Temyiz Mahkemesi 
Reisliğini yapan zevatla bu yüksek müessese 
içerisinde hukuk tahsili görmüş, hâkimlik ev
safını haiz insanlar ve şahsiyetler vardır. Ben 
bu maddenin hukuk mezunu olan hâkimlik ev
safını haiz bulunan muhterem şahsiyetlere ve
rilen şu paranın a/, bile olduğuna kaaniim. Ya
ni yerindedir, kanunu getirenleri alkışlamak ica-̂  
beder. Benim itirazım hattâ temennim hukuk 
mektebi mezunu olmıyan, o fakülteden çıkmı-
yan, hâkimlik evsafını haiz olmıyan fakat ku
mandanlık itibariyle muhakkak ki, yüksek bil
gileri bulunan askerlerimizin bu maddeye itha
line bir türlü akıl erdiremedim. 

MUSTAFA ZEREN (Amasya) —Bilfiil hâ
kimlik yapmış. 

MEHMET ALÎ SEBÜK (Devamla) — Bil
fiil hâkimlik yapmış olması kâfi değildir. Ana
yasanın 56 ncı maddesinde diyor ki, hâkimlerin 
tahsisatı kanunu mahsusla tâyin olunur. Bu ka
nunu mahsus nedir, biliyor musunuz1? Hâkimler 
Kanunudur. Hâkimler Kanununun üçüncü mad
desi şöyle diyor : (Hâkim olabilmek için hukuk 
mezunu olmak şarttır), Binaenaleyh bu madde 
Anayasaya muhaliftir. Bir hukukçu olarak bu
na itiraz ediyorum ve bu itirazı yapmakla ken
dimi mükellef görüyorum. 

Eğer Millî Müdafaa Vekili çıkar da Askerî 
Temyiz Mahkemesinde çalıştıracağı azaların 
hepsi hukuk mezunu olacaktır, derse, itirazım 
yoktur ve bu temennimi kabul ederse, bu tarz
da bir Temyiz Mahkemesi kurulursa, kimsenin 
bir diyeceği olmaz. 

Kaldı İd, Temyiz Mahkemesi birinci ve ikin
ci reislikleri geri hizmettir, Geri hizmette bu- I 
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lunanlar yalnız bu kumandanlar değildir. Diğer 
kumandanlara zam yapılmadan yalnız geri hiz
mette çalışan bu zümreye zam yapılması, or
duda adaletsizliği doğurur. Biz bütün kuman
danlara İâyık oldukları zammın yapılması ta
raftarıyız, yalnız birine yapıp da diğerine yap
mamayı ben şahsan doğru bulmuyorum. Bu, 
Anayasaya da mugayirdir. Ben hakikatte askerî 
hâkimlere zam yapılmasına muarız değilim. 

Sözü bu kadar uzatmakla bir şey çıkmaz. 
Bu kanun bu tarzda geçecek. Hiç olmazsa Mil
lî Müdafaa Vekili bu kanunun bu mahzurları
nı telâfiye çalışsın. Temennim bu kadardır. 

RE IS — Kanun üzerinde müzakere bitmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesi açık oylarınıza arz 
edilmiştir, efendim. 

28. — 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 ve Ziraat ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/451) (1) 

RE IS — Gündemle ilgili bir takrir var, oku
yoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Birinci müzakeresi yapılacak maddelerin 1 nci 

sırasında bulunan (Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Zira
at Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hak
kındaki l^anun lâyihasının) diğer işlere takdimen 
ve müstacelen görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ziraat Vekili 
Esat Budakoğlu 

REİS — Teklifi reyi âlinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var mı 
efendim? Maddelere geçilmesini reyi âlinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

Teklifte aynı zamanda müstaceliyet vardır. 
Müstaceliyeti reyi âlinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Maddeleri okuyoruz. 

(1) 237 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ziraat Vekâleti 
kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair alan 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Ziraat Vekâletine ait kısmından ilişik (1) sayılı 
cetvelde derece, sayı ve unvanları yazılı kadrolar 
kaldırılmış ve yerine, ilişik (2) sayılı cetvelde 
derece, sayı ve unvanları yazılı kadrolar konul
muştur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerindeki müza
kere bitmiştir, efendim. 

Kanunun heyeti umumiyesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

29. — Benizli Mebusu Baha Akşit'in, Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekâleti teşkilât ve 
memurin Kanununa ek kanun teklifi ve Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet ve Bütçe encümenleri maz
bataları (2/179) (1) 

REÎS — Gündemle ilgili bir takrir daha var 
okutuyorum, efendim. 

Yüksek Riyasete 
Gündemin birinci defa müzakeresi yapılacak 

maddelerinin 5 nci sırasında bulunan «Denizli 
Mebusu Baha Akşit'in, kanun teklifinin ehem
miyetine binaen diğer işlere takdimen, ve müsta
celiyetle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

6 . VI I . 1956 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili 

Nafiz Körez 

(1) 256 sayılı matbua zaptın sohundadır. 
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REÎS — Teklifin takdimen müzakeresini 

reyi âlinize arz ediyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Takrirde müstaceliyet teklifi de vardır, müs
taceliyeti de reyi âlinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okuyoruz, efendim. 

Sıhhat ve îstimai Muavenet Vekâleti teşkilâtı 
hakkındaki 3017 sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Asistanlar müktesep haklarına 
muadil kadrolara tâyin olunurlar. 

Ancak, müktesep haklarına muadil kadro 
bulunmadığı takdirde muvafakatlariyle daha 
aşağı derecedeki bir kadroya tâyin olunabilirler. 
Bu halde mütehassıs olduktan sonra asistanlıkta 
alt derecede geçirdikleri müddet müktesep hak
ları olan derecedeki terfi sürelerine ve artan 
kısmı da mütaakıp terfi sürelerine ilâve edilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum : Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti Memurin Kanununa ek 4862, 5087, 
5353, 5825, 5880, 6049 ve 6134 sayılı kanunlarla 
alman asistanlık kadroları kaldırılmış ve yerleri
ne bu kanuna bağlı cetveldeki kadrolar eklen
miştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum : Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul .edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
rinden pnce ihtisas yapmış olan ve halen ihtisas
ta bulunanların asistanlıkta geçen müddetleri 
müktesep haklarındaki terfi sürelerine, terfi 
süresini doldurduktan sonra artan müddet de 
önündeki terfi müddetine ithal olunur. 

REÎS —•• Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum : Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 

Maliye ve Sıhhat ve İçtihıai Muavenet Vekilleri 
memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAHA AKŞlT (Denizli) •—. Söz istiyorum. 
REİS — Beyefendi; kanunun lehinde mi, 

aleyhinde mi konuşacaksınız? 
BAHA AKŞÎT (Denizli) — Lehinde konuşa

cağım efendim. 
REİS — Buyurun efendim. 
BAHA AKŞlT (Devamla) — Çok muhterem 

arkadaşlarım; iktidarımızın iş başına geldiği 
günden beri sağlık dâvasına verdiği ehemmiyet 
ve bu dâvanın ehemmiyetiyle mütenasibolarak 
harcadığı paralar hepimizin göksünü kabarta
cak miktardadır. Bit itibarla bu yapmış oldu
ğunuz iyi ve güzel eserlerin içindb çalışacak 
sağlık personelinin daha iyi bir şekilde çalışa
bilmesini temin gayesiyle teklifimizi, gerek 
Yüksek Heyetiniz ve gerekse encümendeki ar
kadaşlarımız büyük bir anlayış göstermek su
retiyle kabul etmişlerdir. Bunu şükranla kar
şılamaktayım. Burada, ihtisas yapmış olan he
kimleri, arkadaşlarından geri kalmak ve hak
larını kaybetmek durumundan kurtarmış oldu
ğunuzu arz etmek istiyorum. Bunun neticesi, 
mütehassıslarımıza memleketimizde daha iyi 
kıymet verildiğinin bir ifadesidir. Size ve hükü
metimize şükranlarımı arz etmek suretiyle söz
lerimi bitirmiş olacağım. 

REİS — Başka söz istiyen yok. Kânunun 
heyeti umumiyesini oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

İkinci müzakeresi yapılacak maddelere geçi
yoruz : 

30. — Gazianteb Mebusu Süleyman Kuran-
el'in, Yapı ve imar kanunu teklifi ve Muvakkat 
Encümen mazbatası (2/78) 

REİS — Kanun teklifinin müzakeresine de
vam ediyoruz. 41 nci maddede kalmıştık. 41 
nci maddeden itibaren ikinci müzakereye devam 
ediyoruz. 

MADDE 41. — Belediyeler, esasen belediye 
malı olan veya imar ve yol istikamet plânları
nın tatbiki dolayısiyle istimlâkten artan par
çalarla istikameti değiştirilen veya kapanan 
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J yol ve meydanlarda hâsıl olan sahalardan, müs

takil inşaata elverişli olmıyan parçaları, bitişi
ğindeki arsa veya bina sahibine bedel takdiri 
suretiyle satmak, gayrimenkul sahiplerinin yo
la giden yerlerinden dolayı tahakkuk eden is-
tihkaklariyle ve bedel takdiri suretiyle değiş
tirmek ve komşu gayrimenkul sahibi takdir 
edilen bedelle satmalmaktan imtina ederse şu-
yulandırıp sattırmak suretiyle imar plânına uy
gunluk sağlamakla vazifelidir. 

Bunlardan müstakil inşaata elverişli olanla
rı, gayrimenkullerinden umumi hizmetler için 
belediyece yeri alman şahısların muvafakatleri 
halinde istihkaklarına karşılık olarak bedel 
takdiri ve icabında teadül temini suretiyle de
ğiştirmeye belediyeler salahiyetlidir. 

REİS — Madde hakkında tadil teklifi yok
tur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 

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

I MADDE 42. — İmar ve yol istikamet plân-
I lan hududu içindeki binalı ve binasız gayrimen-
I küllerin, plâna uygun şekilde inşaata elverişli 
I hale getirilmesi için, gayrimenkul sahiplerinin 
I muvafakati aranmaksızın birbirleriyle ve yol 
I fazlası ile veya sair belediye, âmme hükmi şa-
I hıslariyle âmme müesseselerine ait yerlerle bir-
I leştirilerek, plân icaplarına göre, müstakillen 
I veya şuyülu olarak parsellere ayırmaya ve bu 
I yerleri yüzde yirmi beşe kadar noksaniyle sa-
I hiplerine dağıtmaya belediyeler salahiyetlidir. 
I Bu yerlerin birleştirildikten sonra parselle-
I re ayrılmasında ve dağıtılmasında eski mevkii 
I ve miktarı esas tutulur. Bunlardan yol, meydan, 
I otopark ve yeşil saha gibi umumi hizmetlere 
I ayrılan yerlere rastlıyan ve yüzde yirmi beşten 
I fazla olup istimlâki icabeden yerlere mukabil, 
I mülk sahiplerine bu madde hükümleri dâhilin-
I de yer göstermeye belediyeler salahiyetlidir. 
I REİS — Madde hakkında tadil teklifi yok-
I tur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
I edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
I MADDE 43. — İmar plânı hududu içinde 
I sahası bir hektar veya daha fazla olan veya-
I hut 50 veya daha fazla gayrimenkulu ihtiva 
I den yangın yerleri ile bitişiğindeki ve yanın

daki boş arsa ve arazinin tehvidedilerek imar 
I plânı icaplarına ve 42 nci madde hükümlerine 
I göre parsellere ayırmaya ve bu parselleri 
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tesbit edilen şartlarla bina yapacaklara artır
ma yolu ile satmaya belediye meclisleri sala-* 
hiyetlidir. 

REİS — Madde hakkında tadil teklifi yok
tur. Maddeyi reyinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiy en] er... Kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — 43 ncü madde hükümlerine 
göre belediye meclislerince tesbit edilen sınır
lar içerisindeki gayrimenkuller, İstimlâk Kanu
nu hükümlerine göre istimlâk olunur. 

Belediyeler bu gibi yerlerin istimlâki için 
banka veya diğer hususi müesseselerden bu 
iş için istikrazda bulunabileceği gibi, banka 
ve hususi müesseseler de bu gayenin tahakku
ku için belediyelere ikzaratta bulunabilirler. 

Bu suretle imtimlâk olunan gayrimenkul
ler hiçbir ferağ ve intikal vergi ve resmine 
tâbi olmaksızın tapuca re 'sen belediye adına 
tescil olunur. Bu gayrimenkullerin tescil mua
melesinin tamamlandığı tarihten itibaren âza
mi beş yıl içinde belediyelerce yollarının açıla
rak tesislerinin yapılması ve tesbit edilen par
sellerin aynı mddet içerisinde artırma yoliyle 
satışa çıkarılması mecburidir. Belediyece is
timlâk edilemediği takdirde bu yerler hakkın
da 42 nci madde hükümleri tatbik olunur. 

REİS — Bu madde ile ilgili takrir vardır. 

Yüksek Reisliğe 
Yüksek Meclisçe birinci müzakeresi ikmal 

edilerek kabul buyurulan imar Kanununun 
44 ncü maddesinin encümence ilk hazırlanmış 
olan metninde derpiş edilen bono ile istimlâkin 
Umumi Heyetçe kabul edilmemesi üzerine encü
mence yeniden tedvin edilen 4 ncü maddenin 
ikinci fıkrasında bu hususun belediyelerce ban
kalardan istikraz yapılmak suretiyle temin edil
mesi düşünülmüş ve birinci müzakerede fıkra 
bu suretle kabul buyurulmuştur ve bu iyi bir 
hükümdür. Fakat ahiren yaptığımız tetkikat 
neticesinde memleketimizde sermaye azlığı ve 
kredi darlığı ve faiz miktarının kanunla sıkı 
surette tahdidedilmiş bulunması karşısında böy
le mahdut faiz karşılığında bankaların müta
lâaları hilâfına uzun bir müdet için, memleket, 
sermaye mebzuliyetine erişinceye kadar bu 
şartla, ikrazatta bulunmıyacakları anlaşılmış
tır. Bankalar için bu finansmanı mümkün kıla
cak başka maddi bir teşvik unsuru katılmadığı 
takdirde 44 ncü madde ile istihdaf edilen gaye 
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akim kalacaktır. Halbuki ikinci fıkranın ima
rın derpiş ettiği mmtakalar istimlâk ve imar 
plânı tatbik edilmeden evvel kıymetleri çok az 
olduğu halde istimlâk edilip yollar ve umumi 
tesisler açılıp yapıldıktan sonra büyük kıymet 
iktisabedecek ve şehirlerimize şeref ve ziynet 
verecek yerlerdir. Binaenaleyh, belediyelerce 
buraların istimlâki ve parselasyon yapılarak 
satılması neticesinde hâsıl olacak farktan bir 
kısmını bu işi finanse eden bankalara vermek 
suretiyle şehirlerimizde bugün harap kalan ve 
çirkin manzara teşkil eden sahaların süratle 
iman imkân dâhiline girecektir. Bu gayeyi ta
hakkuk ettirmek üzere birinci müzakeresinde 
kabul buyurulan 44 ncü maddenin ikinci fıkra
sından sonra aşağıdaki fıkranın kabulü sure
tiyle 44 ncü maddenin tadilini arz ve teklif 
ederim. 

Konya Mebusu 
Hidayet Aydmer 

Madde 44. — İkinci fıkradan sonra.yapı
lacak ilâve: 

Yalnız faiz mukabilinde istikraz mümkün 
olmadığı takdirde istimlâk ve parselasyon so
nunda yapılacak satış neticesinde belediyeler 
lehine hâsıl olacak farktan belediye meclisle
rince tespit ve kabul edilecek maktu veya nispî 
bir miktarının ikrazatta bulunacak banka veya 
diğer hususi şahıslara bırakılması suretiyle is
timlâk bedelini temine belediyeler salahiyet
lidir. 

REİS — Okunan takririn dikkate alınma
sını reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

Encümen filhal iştirak ediyor mu? 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Ediyoruz. 
REİS — Encümen filhal iştirak ettiğine gö

re 44 ncü maddeyi yeni şekilde reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler.., Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 45. — İmar ve yol istikamet plân
larına göre hazırlanan parselasyon plânları yapı
lıp, belediye encümeninin, varsa imar idare he
yetinin tasdikinden sonra, bir ay müddetle bele
diye dairesine asılır ve usulüne göre ilân olunur. 
Tashih edilecek plânlar da aynı hükme tâbidir. 

Bu plânlara askı müddetinin hitamından iti
baren 30 gün içinde itiraz edilebilir. Müddeti 
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içinde yapılacak itirazlar belediyece tetkik ve uy
gun görülürse tashih edilerek tekrar encümenin, 
varsa imar heyetinin tasdikine sunulur. 

Katîleşen parselasyon plânları tescil edilmek 
üzere tapu ve kadastro dairesine gönderilir. Bu 
daireler alâkalıların muvafakatini aramaksızın 
sicillerini bu plânlara göre re'sen tanzim ve te
sis ederler. Bu maddeye göre yapılan ilân tebli
gat addedilir. 

REİS — Bir takrir var: 

Yüksek Riyasete 
İmar Kanununun 45 nci maddesinin 7 nci 

satırındaki «imar» kelimesinden sonra «idare» 
kelimesinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Gazianteb Mebusu 
Ali Ocak 

RElS — Takriri nazarı itibara alanlar... Al-
mıyanlar... Takrir nazarı itibara alınmıştır. 

Encümen filhal iştirak ediyor mu efendim? 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — İştirak 
ediyoruz, efendim. 

REİS — Encümen filhal iştirak ettiğine gö
re maddeyi bu şekilde reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Bu kanun hükümlerine göre 
şüyulandırılan gayrimenkullerin sahipleri beledi
yenin tebliği tarihinden itibaren ı altı ay içinde 
aralarında anlaşamadıkları veya şüyuun izalesi 
için mahkemeye müracaat edilmediği takdirde 
belediyeler hissedarmış gibi şüyuun izalesi dâvası 
açabilirler. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 
Umumi hükümler 

MADDE 47. — Belediye hudutlarına müca
vir bulunan ve beldenin müstakbel inkişafı ba
kımından lüzumlu görülen ve belediyenin teklifi 
üzerine vilâyet idare heyetinin kararı ve Nafıa 
Vekâletinin tasdiki ile kabul edilen sahalarda da 
bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 48. —• İmar ve yol istikamet plân
ları içinde olan, yolu ve sair belediye tesisleri 
tamamlanmış ve belediye hizmetleri götürülmüş 

i bulunan yerlerde 10 yıldan beri boş duran arazi 
ve arsalarla içerisinde bir kısmı yanmış, yıkıl
mış veya iskâna elverişsiz hale gelmiş bina bu
lunan yerlerin sahiplerine bu yerlerde imar plâ
nında tesbit edilmiş olan esaslara uygun inşaat 
yapması tebliğ edilir ve keyfiyet siciline işlen
mek üzere tapu sicil muhafızlığına bildirilir. 
Bu yerlerin satışı halinde yeni malik aynı şart
ları kabul etmiş sayılır. Tebliğ tarihinden iti
baren beş yıl içinde plâna uygun inşaat yapıl
madığı takdirde istimlâk olunur. Bu yerler de 
ya belediyece bir yıl içinde plâna uygun inşa
ata başlanır veya bu şekilde inşaat yapmak şar-
tiyle satılır. 

REİS — Madde hakkında bir takrir var, 
okuyoruz : 

I Yüksek Riyasete 
İmar Kanununun 48 nci maddesinin aşağı

daki şekilde tadilini arz ve teklif ederim : 

Madde 48. — İmar ve yol istikamet plânları 
içinde olan, yolu ve sair belediye tesisleri ta
mamlanmış ve belediye hizmetleri götürülmüş 
bulunan yerlerde 10 yıldan beri boş duran ara
zi ve arsalarla içerisinde bir kısmı yanmış, yı
kılmış veya iskâna elverişsiz hale gelmiş bina 
bulunan yerlerden belediye meclislerince tesbit 
edilenlerin sahiplerine bu yerlerde imar plânın
da tesbit edilmiş olan esaslara uygun inşaat 
yapması tebliğ edilir ve keyfiyet siciline işlen
mek üzere tapu sicil muhafızlığına bildirilir. Bu 
yerlerin satışı halinde yeni malik aynı şartları 
kabul etmiş sayılır. Tebliğ tarihinden itibaren 
beş yıl içinde plâna uygun inşaat yapılmadığı 
takdirde istimlâk olunur. Bu yerlerde ya bele
diyece iki yıl içinde plâna uygun inşaata baş
lanır veya bu şekilde inşaat yapmak şartiyle 
satılır. Belediye meclislerinin bu yoldaki karar
ları Nafıa Vekâletince tasdik edildikten nonra 
tatbik olunur. 

Gazianteb Mebusu 
Ali Ocak 

REİS — Takririn nazarı itibara alınmasını 
reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Encümen filhal iştirak ediyor mu, efendim ? 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ M. RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Işti-
I rak ediyorum, efendim. 
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REÎS — Encümen filhal iştirak ettiğine gö

re maddeyi bu şekilde reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — îskân hududu dışında kalan 
arazide yapı yapılması yasaktır. Ancak, bu gibi 
yerlerde, ziraat, eğlence yerleri, sayfiye evleri, 
turizm ve sair hususi maksatlı işlere ait. bina 
ve tesislerin yapılmasına talimatname hüküm
leri dairesinde izin verilebilir. 

REÎS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Bir kısmı veya tamamı yıkı
lacak derecede tehlikeli olduğu, belediye fen 
heyeti, yoksa fen adamı tarafından raporla tes-
bit edilen yerlerin sahiplerine tehlike derecesine 
göre bunun izalesi için belediye zabıtasmca 
müddetli tebligat yapılır. *Bu sırada mal sahibi 
bulunmazsa içindekilere tebliğ edilir, onlar da 
bulunmazsa tebliğ varakası tebligat yerine ka
im olmak üzere tehlikeli yere asılır ve keyfiyet 
muhtarla birlikte bir zabıtla tesbit edilir. 

Tebligatı mütaakıp müddeti içinde mal sa
hibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak 
tehlike ortadan kaldırılmazsa, belediye encü
meni karariyle yıktırılır. 

Alâkalının fakrıhali tevsik olunursa masraf 
belediye bütçesinden karşılanır. Tehlike duru
mu. o yerin ve civarının boşaltılmasını icabetti-
riyorsa, hüküm istihsaline hacet kalmaksızın 
zabıta marifetiyle bina ve civarı derhal tahliye. 
ettirilir. 

REİS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Gayrimenkul sahiplerince 
pis su mecralarının, yapının bulunduğu sokak
taki lâğım şebekesine veya varsa umumi fos
septiğe bağlanması, lâğım şebekesi veya umumi 
fosseptik olmıyan yerlerde mahallî ihtiyaç ve. 
vesaite göre belediyece verilecek esaslar dâhi
linde gayrimenkulun içinde, lüzumlu tesisatın 
yapılması mecburidir. Bu bağlantılar mal sahi
bi tarafından belediyece yapılacak tebligatla 
verilecek müddet zarfında yaptırılmadığı tak
dirde belediye tarafından yaptırılır. 

REEİS — Tadü teklifi yoktur. Maddeyi re

yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Arsalarda, evlerde ve sair 
yerlerde umumun sağlık ve selâmetini ihlâl eden, 
şehircilik, estetik veya trafik bakımından mah
zurlu görülen enkaz veya birikintilerin, gürül
tü ve duman tevlideden tesislerin, hususi mec
ra, lâğım, çukur, kuyu, mağara ve benzerleri
nin mahzurlarının giderilmesi, çukurların dol
durulması, enkazların kaldırılması ve bunların 
zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere tebliğ 
olunur. 

Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğo 
riayet edilmediği takdirde belediyece mahzur 
giderilir ve mahzuru tevlidedenlerin faaliyeti 
menedilir. 

REİS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Belediye meclisleri belirli 
yollar üzerindeki binalı ve binasız arsaların 
yola bakan yüzlerinin tâyin edilen tarzda ka
patılmasına karar vermeye salahiyetlidir. Bu 
takdirde gayrimenkulun sahipleri, belediyece 
verilen müddet içinde bu yerleri kapatmaya 
mecburdurlar; aksi takdirde belediyece yaptı
rılır. 

REÎS — Madde hakkında tadil teklifi yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — 20, 23, 26, 50, 51, 52 ve 53 
ncü maddelerde zikrolunan hizmetler faeledi-
yo tarafından yapıldığı takdirde sarf olu
nan meblâğ ilgililerden yüzde on fazlasiyle 
Umuru belediyeye mütaallik ahkâmı cezaiye 
Kanununa göre tahsil olunur. 

REÎS — Madde hakkında tadil teklifi yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 55. — Belediyeler, imar ve yol 
istikamet plânlarının tatbiki dolayisiyle istim
lâk edecekleri yerlerin bedellerini, mal sahip
lerinin muvafakatini almak şartiyle, ÎUer Ban
kası Kanunu hükümleri dâhilinde mezkûr ban
ka tarafından âzami on senede itfa olunmak 
üzere çıkarılacak tahvil veya bonolarla ödiye-
bilirler. Bu maksatla belediyelere İller Ban
kası mevzuatı dâhilinde kredi açılır. 
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Bu tahvil ve bonolar, ihraçlarına takad

düm eden son Hazine tahvil ve bonolarına 
tatbik edilen faiz nispetinde faize tâbi ve Ha
zine tahvil ve bonolarının bilûmum hak ve mua
fiyetlerini haizdir. 

imar ve yol istikamet plânlarının tahakkuku 
için istimlâk edilen gayrimenkullerin satışı 
halinde elde edilen meblağ belediyelerin İl
ler Bankasına bu yüzden olan borçlarının taş-
biî karşılığını teşkil eder ve satış bedelleri 
bankanın alacağı kapanmeaya kadar bu hesa
ba yatırılır. 

REÎS — Madde hakkında tadil teklifi yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Giliri müsaidolah belediye
ler, malik oldukları gayrimenkuller üzerine, Ve
killer Heyeti karariyle, doğrudan doğruya 
bono çıkarabilirler ve 55 nei maddedeki şart
lar dâhilinde istimlâk bedellerini ödeyebilir
ler. bu Bonolarla hâmilleri lehine birinci 
derecede ipotek tesis etmek şarttır. 

İlgili belediyelerin bütün satışlarında, it
fa edilinceye kadar, yalnız bu bonolar kabul 
edilir. Keza bu bonolarla belediye vergi ve 
resimleri de ödeneceği gibi belirtiye işlerinde 
teminat olarak da kabul olunur. Bu bonola
rın hâmilleri, faizv ve itfaya ait belediyece 
taahhüddedilmiş şartların yerine getirilmeme
si halinde, ipotekli gayrimenkullerden alacağı
na yetecek kadarının- paraya çevrilmesini ic
radan isteyebilirler. 

REİS — Madde hakkında tadil teklifi yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Nafıa Vekâleti bu kanu
nun tatbik şeklini gösteren nizamnameyi ve 
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I her belediye, beldenin inkişafını ve belediye

nin malî imkânlarını, teknik eleman durumu
nu, mahallî hususiyetleri ve malzemeyi ve 
imar plânı esaslarını göz önünde tutarak Na
fıa Vekâletince hazırlanacak tip talimatna
melere göre kendi talimatnamelerini kanunun 
neşrinden itibaren altı ay içerisinde hazırla
maya mecburdurlar. 

Kanun ve talimatnamelerin tatbikatı netice
sinde görülecek lüzum üzerine talimatname
lerde değişiklik yapılmasını Nafıa Vekâleti be
lediyelerden talebetmeye yetkilidir. 

REÎS — Madde hakkında tadil teklifi yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Bu kanunun hükümlerine 
aykırı hareket eden, imar plânına ve yapı 
ruhsatiyesi ile eklerine riayet etmiyen ve bun
ların yanlış tatbikine sebebiyet veren bele
diye reisleri ile diğer vazifeliler hakkında, 
Türk Ceza Kanunu hükümleri baki kalmak şar-
tiyle, ayrıca her hâdise için 100 liradan 1 000 
liraya kadar ağır para cezası hükmölunur. 

REÎS — Madde hakkında tadil teklifi yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Askerî Temyiz Mahkemesi Reis, müddeiumu
mi ve âzalariyle, askerî adlî hâkimlere tahsisat 
verilmesi hakkındaki kanun lâyihasına (273) 
arkadaş iştirak etmiş, (272) kabul, (1) çekin-
ser vardır. Kanun bu suretle kabul edilmiştir. 

îmar Kanununun müzakeresine devam edece
ğiz, ancak ekseriyetin kalmadığını görmekte
yim. 9 Temmuz Pazartesi günü saat 15 te top
lanmak üzere İnikada son veriyorum. 

1 Kapanma saati : 18,00 
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B — TAHRÎRİ SUAL VE CEVABI 

1. — Kastamonu Mebusu Nazifi Şerif NdbeV-
in, daimî vazife ile yabancı memleketlerde bulu
nan memurlara ödenen aylık miktarlarına dair 
sualine Hariciye Vekaleti Vekili Etem Menderes 
ve Maliye Vekili Nedim ökmen'in tahrirî ceva
bı (7/190) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Daimî vazife ile yabancı memlekette bulun

durulan memurların aylıkları hakkındaki 4991 
sayılı Kanunun 24 . VII . 1953 gün ve 6172 sa
yılı Kanunun muaddel birinci maddesinin B 
bendinin 2 nei, 9 ncu fıkraları gereğince; aylık 
derecelerine ait aylık aslının memleket içindeki 
tutarlarının 2 - 7 misli üzerinden ödenmesinde 
Maliye ve Hariciye vekâletlerince tâyin ve tes
bit olunan emsallerin hesabına ne gibi kıstas
ların nazarı dikkate alınarak emsal tesbit edil
diğinin, bu gibi yabancı memleketler paraları
nın ve mahallî geçim şartlarının ve başka ne gi
bi şartların ve âmillerin esas olarak kabul edil
diğinin ; bilhassa Amerika, Kanada gibi memle
ketler nezdlerindeki memurların devrelerinin ve 
emsallerinin tesbitinde ölçünün neler olduğu ve 
bu emsallerin her sene tetkik ve tadile tâbi tu
tulup tutulmadığının, Fransa'da vazife gören 
90 lira asli maaşının emsali ile 80 liranın emsali 
birbirinden farklı bulunmasına binaen dûn de
recedeki memurun eline üst derecedekinden beş 
yüz liraya yakın fazla bir para geçmesine sebeb-
olduğuna göre bu gibi noktalar hakkında ne dü
şünüldüğünün, 

Hariciye ve Maliye Vekilleri tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerini ri
ca ederim. Kastamonu Mebusu 

Nazifi Şerif Nabel 
T. C. 

Maliye Vekâleti 18 . VI. 1956 
Bütçe ve Malî Kontrol 

Umum Müdürlüğü 
Masraf Kısmı 

Sayı: 13223-617/1/7579 
özü : Kastamonu Mebusu Nazifi 
Şerif Nabel'in tahrirî sual takri
ri hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Kanunlar Müdürlüğü ifadesiyle gelen 7 -190/ 

2831/12582 sayılı yazılarına karşılıktır. 

Daimî vazife ile yabancı memleketlerde bulu
nan memurlara ödenen aylık miktarlarına .dair 
Kastamonu Mebusu Nazifi Şerif Nabel tarafın
dan verilen tahrirî sual takririne verilen cevabın 
ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

Maliye Vekili 
Nedim ökmen 

2. 1. VIII . 1953 tarihinde yapılan tadilât
ta Paris'teki (10-5) nei derecelerdeki meslek 
memurları için en yüksek ödeme misli olan 7 em
sali tesbit edilmiş ve o tarihte Paris'te 4 ncü 
dereceden Hariciye memuru bulunmadığı için bu 
derecenin emsali eskisi gibi 5,40 da bırakılmıştı. 
Bu sebepten NATO'da çalışan bir yarbayın 90 
lira maaşına 5,40 emsali tatbik edilmesi gibi bir 
durum hâsıl olmuştur. 

Bu durumun ısladı için hariciye ile muhabere 
edilmektedir. 

1. Daimi vazife ile yabancı memleketlerde 
bulunan memurların maaşları, 4991 sayılı Ka
nunun birinci maddesi gereğince memleket içi ay
lık tutarlarına (2-7) arasında emsal tatbik edil
mek ve bu misiller 0,10 farklarla kademelendiril-
mek suretiyle ödenmektedir. 

Aynı kanunun 2 nei maddesi hükmüne göre 
ödeme misilleri, memurların bulundukları mem
leketlerin ekonomik ve para durumlariyle geçim 
şartları ve aylık dereceleri nazara alınarak Ma
liye ve Hariciye vekâletlerince müştereken tesbit 
edilmektedir. 

ödeme misilleri bu suretle tesbit edildikten 
sonra her hangi bir memleketin para kıymetinde 
ve geçim şartlarında bir tahavvül vukubulduğu 
takdirde aynı usule göre emsallerde tadilât ya
pılmaktadır. Emsaller üzerinde tadilât yapılır
ken Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanmak
ta olan aylık istatistik bülteninden faydalanıl
maktadır. 

Emsallerin yükseltilmesi veya indirilmesi için 
geçim endekslerinde % 10 bir tahavvülün vuku-
bulmuş olması tatbikatta şimdiye kadar esas alın
mıştır. 

1 Ağustos 1953 ten beri Amerika'da maaş de
recelerine göre (5,60 - 6,20), Kanada'da ise 5,20 
emsali tatbik olunmaktadır. 
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T. C. I 

Hariciye Vekâleti 5 . V I I . 1956 
İdare ve Zatişleri 

Dairesi Umum Md.ğü 
Şube : 1 

U. No. 61364 
H. No. 60 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü ifade

siyle alınan 4 . V I . 1956 gün ve 7-190/2831/12582 
sayılı yazılariyle, eki, Kastamonu Mebusu Nazi-
fi Şerif Nabel tarafından verilen tahrirî sual 
takririne cevaptır. 

4991 sayılı Kanunun 1 nci maddesini değiş
tiren 5745 sayılı Kanun ile bu kanunun (A) fık
rasını değiştiren 6172 sayılı Kanun gereğince 
daimî vazife ile yabancı memleketlerde vazife 
gören memurlarımızın aylıklarına tatbik edilen 
ödeme misilleri, 4991 sayılı Kanunun 2 nci mad
desine göre vekâletimiz ile Maliye Vekâleti ta
rafından teşkil edilen bir komisyon marifetiyle 
(Memurların bulundukları memleketlerin eko- I 
nomik ve para durumlariyle geçim şartlarının 
Birleşmiş Milletlerin alâkadar teşekküllerince 
neşrolunan istatistikler ve hariçteki mümessille
rimizin verdikleri malûmata istinaden tâyinin
den sonra) tesbit edilmektedir. 

Birleşik Amerika ve Kanada gibi memleket
lerdeki memurlarımızın aylık ödeme misilleri 
yukardaki esas dâhilinde tesbit edilmiş bulunu
yor. 

ödeme misilleri her sene tetkik ve tadile tâ
bi tutulmamakta ve esasen 4991 sayılı Kanunda 
böyle bir hüküm de bulunmamaktadır. I 

Filhakika tesbit edilmiş bulunan ödeme mis- I 
line göre Paris Büyükelçiliğinde vazife göre 4. I 
dereceden bir memurun aylık tutarı, 5. derece
den bir memurun aylık tutarına nazaran 475 I 
lira noksandır. 

. Fransa'daki hayat pabalılığı göz önüne alı
narak buradaki memurlarımızın aylıklarına sey
yanen (7) ödeme misli tatbik edilmesi teklif 
edilmiş ise de bu teklif Maliye Vekâleti mümes
sili tarafından kabul edilmemiş ve 1 - 2 derece- I 
ler için 6.20, 3 - 4 dereceler için 5.40 emsal tes- I 
bitine zaruret hâsıl olmuştur. Bu hususta Ma
liye Vekâletince yazılan 23 . X I I . 1953 gün ve I 
67790/1748 sayılı yazımı^ örneği ile Maliye Ve
kâletinin 6 . X I I . 1954. gün ve 13223-617/1/14564 | 

. 1956 O : 1 
I sayılı cevabi yazısı örneği leffen takdim kılın

mıştır. 
Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 

Hariciye Vekâleti Vekili 
E. Menderes 

T. C. 
Maliye Vekâleti 6 . X I I . 1954 

Bütçe ve Malî K. Umum Müdürlüğü 
Masraf Ka. 

Sayı : 13223 - 617/1, 14564 
özü • Maaş ödeme misilleri hakkın
da 
Dışişleri Vekâletine 

İdare ve Zatişieri Dairesi Umum Müdürlüğü 
sözü ile gelen 23.XII.1953 tarihli ve 67790/1748 
sayılı yazıları karşılığıdır : 

1. Paris'te bulunan Konsolosluk memurla-
riyle diğer memullar arasında maaş bakımın
dan teadülü temin gayesiyle ödeme misilleri
nin seyyanen 7 ye çıkarılması teklif edilmekte
dir. 

Evvelki yazımızda da izah edildiği üzere, 
Ağustos 1953 ten itibaren artırılmış bulunan 
Paris'teki memurlarımızın- maaşlarına ait öde
me misillerinin tekrardan yükseltilmesine ma
hal ve zaruret yoktur. Şayet buradaki konsolos
luk memurlariyle diğer memurların ödeme mi
sillerinin aynı olması matlup ise bunun seyya
nen 6 olarak tesbiti cihetine gidilmek suretiy
le temininin muvafık olacağı mütalâa edilmek
tedir. Zira civar memleketler için tesbit olu
nan ödeme misillerine nazaran Fransa'da bir kı
sım memurlar için kabul edilen 7 emsalinin yük-

I sek tutulmuş olduğu anlaşılmaktadır. 
I 2. Halen mer'i olan emsal cetveline naza-
I ran Paris'teki kıdemli binbaşı maaşına 7,90 lira 

olan yarbay maaşıma da 5,40 emsal tatbik olun
maktadır. 

Subaylarda rütbe maaşı esas olduğundan 
Millî Savunma Vekâleti ilişik olarak sunulan 
yazısında kıdemli binbaşı ve Yarbay maaşları 

I arasındaki kıdemli binbaşının lehine olan bu 
durumun giderilmesini istemektedir. 

I Mezkûr memleketteki memurlarımızın ma
aşları için seyyanen 6 emsal tesbit edilmesi ha
linde subay]er için mevzuubahsolan bu aykırı-

I lık da kalkmış olacaktır. 
Bu husustaki mütalâalarının bildirilmesini 

| saygı ile arz ederim. Maliye Vekili Y. 
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Hariciye Vekâletinin 23 Aralık 1953 tarih ve 

67790/1748 sayılı yazı örneğidir 

Maliye Vekâletine 

Bütçe ve M. K. Genel Müdürlüğü 19 Aralık 
1953 tarihli ve 13223-617-1/14526 sayılı yazıları 
cevabıdır : 

Bâzı memleketlerdeki maaş ödeme misilleri
nin vekaletleriyle yeniden ayarlanması sırasın
da vekâletimiz, bugünkü hayat pahalılığının ve 
geçim durumunun müşkülâtını göz önünde tu
tarak Fransa'da vazife gören bilûmum memur
ların maaş emsallerinin seyyanen (7) misile ib
lâğını talebeylemiş idi. Vekâletleri mümessili 
ise baremin 1 - 4 derecelerindeki memurların 
maaş emsalinin (7) ye çıkarılması halinde hâsıl 
olacak farkın fazlalığını ileri sürerek 1 - 2 dere
celer için ancak 6.20 ve 3 - 4 dereceler için ise 
5.40 emsalini ve Konsolosluk memurlarının tem
sil vazifeleri Elçilik memurlarına nazaran daha 
az olması dolayısiyle bunlar için de 6 emsalini 
kabul edebileceğini ileri sürmüş ve emsallerin 
o zaman bu şekilde tesbitine zaruret hâsıl ol
muştur. 

1956 C : 1 
Yeni emsaller tatbik mevkiine konduktan 

sonra baremin 1 - 4 derecelerinde bulunan me
murların maaşlarında husule gelen yükselişin 
Fransa'daki heyet şartları karşısında asla kifa
yet etmediği görüldüğü gibi Konsolosluklarımız
da vazife gören memurlar için 6 mislin tatbik 
edildiği halde, bu gibiler hakkında temsil bakı
mından ileri sürülen iddianın Maliye, Maarif 
ve diğer vekâletler ataşeleri için de vâridolma-
sı iktiza ederken bu sonuncuların maaşlarına 
7 emsalinin tatbik edilmesinin büyük bir hak
sızlığa meydan verdiği tesbit olunmuştur. 

Binaenaleyh bir taraftan yüksek dereceli 
memurlarımıza Fransa'da bugün hüküm süren 
hayat pahalılığı içinde geçinme imkânını temin 
eylemek ve diğer yandan Konsolosluklarımız 
memurlarının mâruz kaldıkları haksızlığa bir 
nihayet vermek üzere bunların maaş emsalini 
de diğer memurlarımız maaş emsali misillû (7) 
ye iblâğına zaruret hâsıl olmaktadır. 

Bu husustaki mutabakatlarının acilen • işarı
nı saygılarımla rica ederim. 

' Dışişleri Vekili Y. 

7. — ARIZALAR VE TELGRAFLAR 

Devlet sektöründe çalışan işçilere yeniden 
bir ilâve tediye yapılması hakkındaki kanun ve
silesiyle : 

1. Karayolları 7 nci Bölge işçileri adına 
Sendika Başkanı Adnan Gün'ün telgrafı, 

2. E. I. E. İdaresi merkez atelyesi işçileri
nin telgrafı, 

3. İstanbul Teknik Mensucat İşçileri Sendi
kası Eyüp Şubesi Başkanı Halil Çifttaş'm tel
grafı, 

4. Diyarbakır bölgesi İşçi Sendikaları Bir
liği Başkanı İhsan Keskin'in telgrafı. 

1. Millî Korunma Kanununun bâzı maddele
rini tadil eden Kanunun kabulü dolayısiyle Edir
ne Demokrat Parti merkez kazasına bağlı Elcili 
Kongre Reisi Kadrettin Oğuz ve arkadaşlarının 
telgrafı. 

2. Emniyet Müdürlüğü kadrolarının ayar
lanmasına dair kabul edilen kanun vesilesiyle 
Emniyet Umum Müdürü Kemal Aygün'ün tel
grafı. - ' 

TASHİH 
Bu İnikat zabıt ceridesinin sonuna bağlı 237 S. Sayılı matbuada aşağıdaki tasjıih yapılacaktır. 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

16 1 23 D. Aded Maaş D. Aded Maaş 

6 Müdür Muavini 1 80 6 Müdür Muavini 1 70 
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Askerî Temyiz mahkemesi reis, müddeiumumi ve âzalarîyle, askerî adlî hâkimlere tahsisat veril 

mesi hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticeni. 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

1' 

AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Kor ay 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Oedikoğlu 
Necmi înanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 

Â, ûa adedi = 5 4 1 
Rey verenler : 273 

Kabul edenler : 272 
Reddedenler 0 
Müstenkifler : 1 

Reye iştirak etmiyenler : 253 
Münhal mebusluklai' : 15 

[Kabul edenler] 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Mücteba Iştın 
Halil Imre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timur taş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECİK 
Yümnü Üresin 

BOLU 
Reşat Akşemsettiııoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
îhsan Gülez 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 

Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI / 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşe! 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlıı 

DENtZLt 
Baha Akşit 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasar 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

EDÎRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 

Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınkılıç 

ELAZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
ZeM Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GkAZlANTEB 
SRITIİTI i n a l 

Süleyman Kuranel 
Âli Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozdağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin înanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 
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İÇEL 

Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Mehmet Aldeuir 
Nebil sadi Altuğ 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Halûk ökeren 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 

Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. AH Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Hamza Osman Erkan 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım • 

KONYA 
Abdurrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
thsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğla 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 

Yavuz Paşamehmetoğlu 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sanoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
îzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu' 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
îsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SİİRD 
Baki Erden 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdurrahman Doğruyol 

Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
Samim Yücedere 

TOKAD 
ihsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orberk 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Hasan Oral • 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz" 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğluv 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Necati Diken 

.Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 
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[Müstenkifler] 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 

[Beye iştirak 
AFYON KARAHİSAB 
Rıza Çerçel 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu . 
Dağıstan Binerbay 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Zafer Gökçer 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Asım Okur (î.) 
Ahmet Tokuş (t.) 

AYDIN 
Nail Oeveci 
Nihat lyriboz 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Muharrem Tuncay (î.) 

BlLECtK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şovki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrcttin Barut 
Selâhattin İnan (I.) 

BOLU 
Fahri Belen 
Ahmet Ha ti 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
ibrahim öktem 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel (î.) 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan Kara.sioğlu 
Servet Sezgin 

ÇORUM 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcüsril 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp/Karaosmanoğlu 
thsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Şevki Erker 

etmiyenler] 
Abdülkadir Eryurt 
Ilâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 

GAZlANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
thsan Daî 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Abdullah îzmen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
tsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Ilalit Zarbım 

HATAY 
Sekip inal 

İÇEL 
Hidayet Sinan oğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
trfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazi m Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlibel 

Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (î.) 
Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş (î.) 

İZMİR 
Abdullah Aker (î.) 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Arif Güngören (I.) 
Rauf Onursal (1.) 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Ilazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Salim Esen (î.) 
Nazifi Şerif Nabel (I.) 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
Servet ila cıpaşa oğlu 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
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Osman Böliikbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Selimi Dinçer 
Sefer Göksel 
Ta ran Güneş 

KQNYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
M. Rüştü özal 
Halg Özyörük (I.) 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fı ra t (1.) 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 1 
Antalya 1 
Aydın 1 

î : 86 6 .7 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner (1.) 

ORDU 
Bekir Baykal 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri İşbakan 

[Münhal M 
Bursa 1 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 

1956 G : 1 
Selâhattin Orhon 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Lûtfi Sezgin 
Ahmet. Topaloğlu 

SİİRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan (1.) 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nurettin, Ertürk 
Rifat "öçten 
M. Nurettin Turgay 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

ebushiklar] 
İstanbul 1 
İzmir 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 2 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Emrullah Nutku 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Osman Turan -

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl öncel 
Saim önhon (1.) 
Muzaffer Timur 

YOZGAD 
İhsan Aktürel (1.) 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak (1.) 

Kırklareli 1 
Zonguldak 1 
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Devre : X 
tçtima : 2 S. SAYISI 74 

Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak ve 1& arkadaşının, Sermayesinin 
Tamamı Devlet Tarafından Verilmek Suretiyle Kurulan iktisadi 
Teşekküllerin Teşkilâtiyle İdare ve Murakabeleri hakkındaki 3460 
sayılı Kanunun altıncı maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

teklifi ve Muvakkat Encümen mazbatası (2 /183) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

3460 sayılı Kanunun 6 neı maddesini değiştirmek üzere hazırladığımız kanun teklifini esbabı 
mucibesiyle birlikte ilişik olarak takdim ediyoruz. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla rica ederiz. 
Zonguldak 
C. Kıpçak 

Konya 
R. özal 

Trabzon 
E. Nutku 

Çankırı 
T. Akman 

Sivas 
N. Turgay 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Zonguldak 
H. Hilâlcî 

Konya 
M. Obuz 

Gümüşane 
E. Ocaklı 
Trabzon 

M. R. Tarakçıoğlu 

Tokad 
A. Gürkan 
Kastamonu 

N. Batur 
Muğla 

Y. Paşamehmetoğlu 
Trabzon 
P. Sanaç 

Urfa 
C. öncel 

Seyhan 
M. Ünaldı 
Kastamonu 

S. Çağlar 
Urfa 

F. Ayalp 
Tokad 

M7 Şahin 

ESBABI MUCİBE 

3460 sayılı Kanunun hükümleri gereğince kurulmuş bulunan iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
tesis sermayelerinin dört milyar lirayı tecavüz ettiği tahmin edilmektedir. 

Bu teşekküllerin bugünkü rayiçlere göre kıymetlendirilmeleri halinde bedellerinin yedi ilâ se
kiz milyar Türk lirası civarında olacağı anlaşılmaktadır. 

Devletin senelik bütçesinin iki ilâ üç mislini bulan bu kıymetlere mevzuat çerçevesi içinde 
bir sahip arandığı takdirde bu sahibin, 3460 sayılı Kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddelerinde teşekkül 
tarzı ile vazife ve salâhiyetleri belirtilmiş olan Umumi Heyetten ibaret olduğu görülür. 

Devletin senelik bütçesinin birkaç misline muadil olan bu servete bu suretle sahip bulunan 
Umumi Heyetin kanunun 6 ncı maddesinde tasrih edilmiş bulunan vazife ve salâhiyetleri yalnız 
kâr ve zarar hesaplarını tetkik etmek ve icabeden kararları vermekten ibaret kalmaktadır. 

Bugüne kadar yapılan tatbikatta, Umumi Heyet tarafından tetkikler yapıldıktan sonra veril
miş olan kararlardan pek çoklarının yalnız temenni mahiyetinde raporlarda kaldığı ve hattâ sene
lerce mükerreren aynı kararların alınmasının dahi bir neticeye bağlanmadığı görülmüştür. 

Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne tevfikan her sene Büyük Millet Meclisi aza
larına dağıtılmış bulunan kararların tetkiki bu hususu sarih olarak meydana koyar. 

Devletin senelik bütçesinin birkaç mislini bulan bir sermaye mevcudunun gösterdiği hareketler 
yine senelik bütçenin yekûnuna muadil bir para hareketi gösteren ve ayrıca bütçenin dörtte birini 
mütecaviz miktarda kâr sağladıkları halde bu kârlarını sermayelerine ilâve etmek suretiyle müte
madiyen varlıklarını büyütmekte olan bu teşekküllerin, memleketin siyasi ve iktisadi bünyesinde 
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esaslı ve müessir hareketlere âmil olmaları tabiîdir. Bu hareketlerin nâzımı olmak hak ve salâhiyeti 
ise pek tabiî olarak ancak Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bulunmaktadır. 

Hal böyle iken, Umumi Heyet, tarafından verilmiş olan kararların yalnız malûmat kabilinden 
'Büyük Millet Meclisi azalarına dağıtılması gibi, mahiyetinde resmiyet bulunmıyan bir tebliğ yolu 
ile iktifa edilmesinin kifayetsizliği artık kendi kendine anlaşılmış olur. 

Bu mütalâaya karşı Umumi Heyeti teşkil eden âzanm bir kısmı esasen mebuslardan mürekkep 
olduğu ileri sürülerek mevzuun Büyük Millet Meclisine intikal ettirilmesine lüzum olmadığı iddi
ası yapılmaktadır. 

Ancak bu iddia asla kabule şayan değildir. En basit misal olarak mütalâa edeceğimiz devlet büt
çesi ki, miktar itibariyle aynı hareketlere muadil bulunuyor. Bütçe Encümeni gibi, iktisadi Devlet 
Teşekküllerindeki mebus sayısına yaklaşan bir mebus topluluğu tarafından ariz ve amik tetkika 
tâbi tutulduktan sonra yine Meclis Umumi Heyetinde müzakereye tâbi tutulmak mecburiyetinde 
bulunuyor. 

Nerede ve nasıl bulunursa bulunsun, devlet parasının münakaşa kabul etmez sahibi Türkiye Bü
yük Millet Meclisidir ve Meclis sermaye mahiyetinde yaptığı tahsislerin kullanış tarzını ve hare
ketlerini bir mal sahibi salâhiyeti ile gözden geçirmek hakkından mahrum edilemez. 

3460 sayılı Kanunun tadili senelerden beri düşünülmekte ve bu hususta danışmalar yapıldığı 
belirtilmekte ise de böyle bir tadilin daha uzun zaman yapılamaması ihtimali de mevcut bulun
maktadır. 

Bu sebeple ve yukarda belirttiğimiz mucip sebepler dolayısiyle mezkûr kanunun 6 ncı madde
sinde Umumi Heyetin vazifesine, teşekküllerin umumi durumlarını gösterecek bir tojplu rapor tan
zimini ilâve ettik. Bu raporun hususi* olarak Millet Meclisi azalarına dağıtılmasının tatbiki bakı
mından kıymet ifade etmemesi dolayısiyle Umumi Heyette âza olan mebuslardan mürekkep mu
vakkat bir komisyon marifetiyle Meclis Heyeti Umumiyesine intikal ettirmek suretiyle resmiyete 
konulmasını derpiş ettik. / 

Raporun Heyeti Umumiyede müzakeresi, belirtilen kararların yalnız temenni mahiyetinde kal
malarına mâni olacak ve bu suretle de bu teşekküllerin hareketleriyle iktisadi bünyeye fiilen vâki 
olan müdahaleler siyasi murakabenin Çerçevesi içinde intizama sokulmuş olacaklardır. Bu mucip 
sebeplere dayanarak teklifimizin kabulünü Yüksek tasvibinize arz ediyoruz. 

( S. Sayısı : 74 ) 
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ZONGULDAK MEBUSU CEMAL KIPÇAK 

VE 18 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

3460 sayılı Kanunun altıncı maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 3460 sayılı Kanunun altıncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Umumi Heyet, bu kanunun hükümlerine tâ
bi her teşekküle ait umumi faaliyeti tertip ve 
tanzim ve Umumi Murakabe Heyetinin mesaisi
ne ve her teşekkülün1 bilançosu ile kâr ve zarar 
hesaplarını tetkik ve teşekküller tarafından ku
rulmuş müesseselerin şirket haline getirilmesi
ne dair mukarrerat ittihaz etmek ve bu husus
larda icabeden kararları vermek vazifesini haiz
dir. 

Umumi Heyet, yukarda tasrih edilen tetki-
katmm neticesini her sene toplu bir raporla be

lirtir. Bu raporda, umumi heyetçe verilmiş 
olan kararlar da esbabı mücibeleriyle birlikte 
gösterilir. 

Bu rapor, umumi heyete katılmış olan| Büyük 
Millet Meclisi encümenlerinden seçilmiş bulu
nan âzanm teşkil ettiği Muvakkat Encümen 
tarafından tetkik edilerek Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Umumi Heyetinin tasvibine sunulur. 

MADDE 2. — Bu kanun 1954 senesi hesap
ları için de muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen 

Esas No. 2/183 
Karar No. 2 

7. II.1956 

Yüksek Reisliğe, 

Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak ve 18 ar
kadaşının, Sermayesinin Tamamı Devlet Tarafın
dan Verilmek Suretiyle Kurulan İktisadi Te
şekküllerin Teşkilâtiyle İdare ve Murakabeleri 
hakkındaki 3460 sayılı Kanunun altıncı madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi, hü
kümet temsilcilerinin iştirakiyle encümenimizde 
tetkik ve -müzakere olundu. 

3460 sayılı Kanunun bugünkü ihtiyaç ve za
ruretler muvacehesinde kül olarak ele alınması, 
ihtiyaca cevap verilemiyen hususlarda ilâve ve 
tadile tâbi tutulması icalbetmesin'e ve İşletmeler 
Vekili bu kanunun tadil ve ilâvelere muhtaç bu
lunduğuna hükümetçe de kanaat getirilerek ele 
alınmış ve oldukça inkişaf kaydetmiş bir safha
ya da gelinmiş bulunduğunu encümende beyan 
etmiş bulunmasına binaen, esasen Zonguldak 
Mebusu Cemal Kıpçak ve arkadaşlarının, teklif 
mevzuu olan 6 ncı maddenin tadili ile bugünkü 

ihtiyaçlar muvacehesinde bu kanunda beliren 
boşlukları doldurulmasına imkân olmadığı ve 
bu hususun ancak kanunun kül halinde ele alın-
masiyle mümkün görüldüğü cihetle teklifin mev
cudun ittifakiyle reddine karar verilmiş ve ha
valesi gereğince de Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Muvakkat Encümen 

Reisi 
Çoruh 

Y. Gümüşel 
Kâtip 
Ordu 

S. İşbakan 

İstanbul 
N. Âli Sav 

Tokad 
ö. Sunar 

Mazbata Muharriri 
Giresun 

A. îzmen 

Erzurum 
C. önder 

İmzada Ibulunamadı 
Kocaeli 

H. Başak 

A 

Sivas 
H. Yüksel 

Zonguldak 
Yurdabayrak 

• m • 
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Devre : X 
îçtima: 2 S. S A Y I S I : 

tzmir Mebusu Abidin Tekön'ün, 3460 ve 6212 sayılı kanunların 
Şümulü Dışında Kalan Umumi ve Hususi Bütçeli Dairelerle Müteda-
vil Sermayeli Müesseseler, Sermayesinin Yarısından Fazlası Devlete 
Aidolan Şirket ve Kurumlarla Belediyeler ve Bunlara Bağlı Teşek
küllere Ait İş Yerlerinde Çalışan işçilere İlâve Tediye Yapılması hak
kındaki Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 

teklifi ve Çalışma Encümeni mazbatası (2 /218) 

10 . I . 1956 
Yüksek Reisliğe 

6452 sayılı Kanunun 1 nci maddenine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifimi ve esba
bı mucibeyi ilişik olarak sunuyorum. 

Gereken muamelenin ifasına delâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 
îzmir Mebusu 
Abidin Tekön 

Yüksek Reisliğe 

6452 sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifimin esbabı 
mucibesi : 

3460, 6212 ve 6452 sayılı kanunların şümulü dışında kalan hususi müesseselerde çalışan yüz-
binlerce işçinin İktisadi Devlet Teşekkülleri işçilerine bu teşekküller tarafından muhtelif namlar 
altında kanun yoliyle yapılan yardımlardan ve ikramiyelerden maalesef mahrum kalmaları işçi
yi terfih maksadiyle yapılan bu yardımlarda bir müsavatsızlık yaratmaktadır. Şunu belirtmek 
isterim ki iktidarımız ve hükümetlerimiz vatandaşlar arasında her hangi bir tefrik yapmamak ve 
bilhassa dar gelirli vatandaşlarımızın (ki bunlar memur ve işçiler olduğu aşikârdır) müşkül du
rumlarını mehmaemken gidermek ve onları bir refaha kavuşturmak prenniplerine bağlı olmak 
itibariyle işçilerimizi de ayrı iki kategoride mütalâa etmek gibi yanlış bir yol kabul etmediğine 
göre ve hususi müesseselerdeki işçilerimiz de Devlet sektöründe çalışan işçilerimiz gibi memleket 
iktisadiyatı ve sanayileşmesinde hizmetleri inkâr edilemiyeceğine göre hususi müesseselerde çalı
şan işçilerimiz de ikramiye ve yardımlar bahsinde nazarı itibara alınmasını ve bu suretle müsa
vatsızlığı gidermek aynı zamanda bu işçileri iş yerlerine daha kuvvetli bir alâka ile bağlıyabil
mek düşüncesiyle ekli kanun teklifimi sunmuş bulunuyorum. 

îzmir Mebusu 
Abidin Tekön 

90 
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ÎZMÎR MEBUSU ABÎDÎN TEKÖN'ÜN TEKLÎFÎ 

3460 ve 6212 sayılı kanunların Şümulü Dışında 
kalan Umumi, Mülhak ve Hususi Bütçeli Daire
lerle Mütedavil Sermayeli Müesseseler Sermaye
sinin Tansından Fazlası Devlete Aidolan Şirket 
ve Kurumlarla Belediyeler Bunlara Bağlı Te
şekküllere Ait îş Yerlerinde Çalışan İşçilere İlâ
ve Tediye Yapılması hakmdaki 6452 sayılı Ka
munun birinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 6452 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Hususi müesseselerde çalışan işçiler de bu 
kanunun hükümlerinden aynı ölçüler ve şart
larla istifade ederler. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 90 ) 



— 3 — 
Çalışma Encü: 

T. B. M. M. 
^Çalışma Encümeni 

Esas No. 2/218 
Karar No. 12 

Yüksek 

îzmir Mebusu Abidin Tekön'ün, 6452 sayılı 
^Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenme
l ine dair kanun teklifi 10 . I I . 1956 tarihinde 
hükümet temsilcisinin de iştirakiyle müzakere 
»edildi : 

6452 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile İkti
sadi Devlet Teşekkülleri işçilerine verilmekte 
•olan bir maaş nispetindeki ilâve tediyenin mez
kûr teklifle ilâve edilmesi istenen fıkra ile hu
susi sektörde çalışan işçilere de teşmil edilmesi 
derpiş edilmektedir. 

Teklif sosyal müsavat, adalet ve umumiyet 
aıoktalarmdan mütalâa edilecek olursa ilk na
zarda haklı gibi görünmekte ise de bu ikrami
y e hususi sektöre teşmil edildiği takdirde bu
nun memleket ekonomisi üzerine yapacağı tesir
ler zaviyesinden hakkın teslimi mümkün görül
memiştir. 

iş hukukumuzda, devlet ücretlerin tesbitine 
müdahale etmemekte bu ciheti mukaveleye bı
rakmakta, ancak âmme menfaati mülâhazası 
mevzuubahsolduğu takdirde asgari ücret tâyi
nine gitmektedir. 

Hususi sektörde çalışan işçilere bir maaş 
nispetinde yapılacak yardımın gerek iş veren
lerin malî durumlarını sarsmak ve gerek fiyat
lara inikasının kontrol edilememesi noktaların
d a n memleket ekonomisi üzerinde yapacağı 
menfi tesirler göz önünde tutulursa yapılacak 
işin elde edilecek netice ile irtibatı kalmıyacak-
t ır . Hususi sektörün bu yüzden ödiyeceği mik
t a r % 3 olursa fiyatlara belki de % 13 gibi bir 

i mazbatası 

15 . II . 1956 

Reisliğe 

inikas yapılmasına tevessül edilecektir. 
Diğer taraftan 6212 ve 6452 sayılı kanunlar

la devlet sektöründe çalışan işçilere yapılan 
ilâve tediyeler zaten hususi sektöre de tesir 
icra etmektedir. Hususi sektör elindeki kalifiye 
elemanları kaçırmamak için devletin yaptığı 
yardıma muvazi bir ücret artırması yapmakta
dır. Kaldı ki, bu ücret artırması yapılmadığı 
takdirde işçiler iş ihtilâfı çıkarmak suretiyle ya 
il hakem kurullarından veya Yüksek Hakem 
Kurulundan, husule gelen farkı kararla alabil
mektedir. 

Neticeten hususi sektörün her hangi bir ka
nunla ihtiyarı dışında bir ödeme yapmaya icbar 
edilmesi gerek memleket ekonomisi bakımından 
ve gerek hukuki prensipler bakımından doğru 
olamıyacağı mütalâasiyle kanun teklifi ekseri
yetle reddedilmiştir. 

Keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunulur. 
Çalışma Encümeni Reisi Y. 

M. M. Kâtip 
Seyhan Giresun 
M. Ünaldt D. Köymen 

Bingöl Bursa Bursa 
E. Yıldız R. Aybar S. Çıracıoğlu 

Kütahya îzmir 
A. Kavuncu Karara muhalifim, söz 

hakkım mahfuzdur. 
A. Tekön 

Urfa 
C. öncel 

tm • • 

( S. Sayısı : 90 ) 





Devre : X 
içtima : 2 S. SAYISI 129 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1955 yılı Aralık, 1956 yılı Ocak 
ve Şubat ayları hesabı hakkında Meclis Hesablarının Tetkiki En

cümeni mazbatası (5/31) 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni 

Esas No. 5/31 
Karar No. 9 

25 . IV . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Lira K. 

10 191 204 
72 671 

42 1955 Aralık başında bankada mevcut para. 
60 1955 Aralık, 1956 Ocak, Şubat aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

10 263 876 02 Yekûn 
6 583 496 12 1955 Aralık, 1956 Ocak, Şubat aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

3 680 379 90 1956 Mart başında bankada mevcut para. 

Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin 1955 Aralık, 1956 Ocak, Şubat ayları gider kâğıtları ince
lendi : 

1955 Aralık başında Ziraat Bankasında kalan para Aralık, Ocak, Şubat aylarında Ziraat Banka
sınca alman paraya eklendikten ve toplamından da bu aylarda Ziraat Bankasınca harcanan para 
çıktıktan sonra 1956 Mart ayı başında Ziraat Bankasında (3 680 379,90) lira kaldığı görülmüş ve 
bankanın her gün gönderdiği hesap puşlaları toplamı da buna uygun bulunmuş olmakla beraber ya
pılan tediyelere ait masraf kâğıtlarının da kanun ve mevzuata muvafık olduğu anlaşılmıştır. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Meclis Hesaplarının Tetkiki 
Encümeni Reisi 

İstanbul 
F. Nafiz Çamlıbel 

Edirne Kars 
M. Enginün A. Yeniaras 

Mazbata M. 
Gümüşane 
H. Zarbun 

Kırklareli 
H. Yaman R. 

Kâtip 
İsparta 

K. Demiralay 

Konya 
Gökmenoğlu M 

Konya 
. Keskin 

Murakıp 
Samsun 
F. Tüzel 

Sivas 
N. Ertürk 





Devre : X 
îçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş ve 18 arkadaşı ile Elâzığ Mebusu 
Selâhattin Toker ve Konya Mebusu Abdürrahman Fahri Ağacğlu'-
nun, Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesinin tadiline dair Kanun 

teklifleri ve Adliye Encümeni mazbatası (2 /132, 185) 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş ve 18 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesinin tadi
line dair kanun teklifi (2/132) 

30. IV. 1955 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesinin tadili hakkındaki kanun teklifimiz esbabı muci
be lâyihasiyle beraber takdim edilmiştir. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi saygılarımızla rica ederiz. 
Burdur Ağrı Ankara Ankara Bursa Kocaeli 

F. Çelikbaş K. Küfrevi Ş. K. Mengü M. Bayramoğlu B. Aybar E. Alican 
Diyarbakır Balıkesir Kocaeli Bursa Manisa 
M. Ekinci E. Güreli T. Güneş 1. Öktem F. L. Karaosmanoğlu 

izmir Bursa Tekirdağ Urfa 
E. H. Üstündağ 8. Çıracıoğlu t. H. Akyüz M. Timur 

Burdur Çanakkale Diyarbakır Konya 
B. Kayaalp S, Karanakçı R. Karaosmanoğlu Z. Ebüzziya 

ESBABI MUCİBE 

Demokratik memleketlerde matbuat hürriyetinin lüzumu aşikârdır. Vatandaşın düşündükleri
ni ve bildiklerini başkalarına duyurabilmesi, İnsan Hakları Beyannamesinde ilk hukuki ifadele
rinden birini bulmuş ana haklardandır. Zamanımızda millî hâkimiyetin, devlet işlerinin vatandaşın 
arzu ve iradesine göre yürütülmes} mânasını iktisabetmesi neticesi, bugünkü demokrasi, vatandaş
lara seçim dışında da âmme işlerini murakabe hakkını tanımaktadır. Seçim mekanizması dışındaki 
bu tesir ve murakabenin ve bizzat seçim mekanizmasının gereği gibi işliyebilmesi modern devletler
de ehemmiyetli bir unsuru meydana koymaktadır ki; bu da, devlet faaliyetlerinin vatandaşların 
gözleri önünde cereyan etmesi zaruretidir. 

Alenilik, demokrasinin şartı olmuştur. Daha doğrusu, demokrasiyi alenilik yaratmaktadır. 
Devlet faaliyetlerinin aleni cereyan ettiği bir rejimde vatandaşın idareye iştiraki sadece seçim
lerden ibaret kalmaz, ona, aynı zamanda idare edenleri daimî kontrol altında bulundurabilmek ve 
tenkid edebilmek imkânı sağlanmış olur. 

Bu aleniliği sağlıyan en mühim unsurun matbuat hürriyeti olduğu da bir bedahettir. Fakat, 
bütün hürriyetler gibi, matbuat hürriyeti de bir tanzime tâbi tutulmak gerekmektedir. Vatandaş
ları âmme işlerinin ne şekilde yürütüldüğünden haberdar etmkele mükellef bulunan matbuat bu 
fonksiyonunu suiistimal ederek, âmme menfaatiyle alâkalı olmıyan hususları teşhir edemiyeceği 
gibi, yalan isnatlarda bulunarak seçmenin düşünce ve kanaatlerini yanlış istikametlere sevk etme 
yetkisine de sahip olamaz. Bu sebeplerle kanunlar vatandaşların hususi hayatlarına, şeref ve 
haysiyetlerine matbuat yolu ile vâki olabilecek tecavüzleri müeyyidelendirmişlerdir. Diğer taraftan 
âmme işlerine ve âmme işlerini görenlerin faaliyetlerine dair iddialar da bunların hakikata mutabık 
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— 2 — 
olmak veya hakikat olduğu hakkındaki kanaatin dayandığı ciddî sebepler bulunmak gartına bağ
lanmıştır. 

Bütün demokratik ve medeni memleketlerde matbuata tanınan hakikati maddenin ispatı mü
essesesinin maksat ve gayesi budur. Bugün hiçbir demokratik rejim tasavvur olunamaz ki, matbu
attan âmme bakımından beklenen faydayı temin için şart olan ispat hakkına yer vermemiş bulun
sun. 

Zamanımızda Garp demokrasilerinde ispatı hakkı mevzuunda hükümler kısaca şöyledir : 
Fransız hukukunda ispat hakkı en geniş bir şekilde kabul edilmiştir. Hattâ Fransız Temyiz 

Mahkemesinin bir kararma göre : «Hakaretin hususi hayata taallûk eylemesi itibariyle ispat imkâ
nının kabul edilmemesi hakkındaki esası, dar olarak tefsir eylemek icabeder. Umumi hayatı boza 
cak mahiyette bulunduğu takdirde, fertlere -ait fiil ve kötü jestlerin halkın bilgisine ulaştırılmasında 
umumi menfaat vardır.» 

İsviçre'de 1937 tarihli Ceza Kanunu, hakaret cürümlerinde hakikati maddenin ispatı esasını 
muhafaza etmiştir. Ancak isnadın hususi hayata taallûk etmesi halinde ispat hakkı kabul edilme
miştir. Bu kanun dahi kâfi bulunmadığından 1950 tarihinde 173 ncü madde şu şekle sokulmuştur : 
«Maznun, isnatlar hakikata uygun olduğu, veya gazeteci bunları hüsnüniyetle hakika.ta mutabık te
lâkki etmek için ciddî sebeplere malik bulunduğa, takdirde cezalandırılmaz.» 

Anglosakson hukukunda : 
ingiltere'de Lord Campbell Act'a göre ispat hakkı bir müdafaa vasıtası olarak kullanılır; bu

nun için ispat edilecek maddenin herkesçe bilinmesinde umumi menfaat bulunmsı kâfidir. 
Birleşik Amerika'dan bir misal vermek için, New-York Ceza Kanununun bir maddesini zik

redelim : «Hakaret cürmü olarak maznuna isnat olunan fiil doğru olduğu ve iyi saikle ve meşru 
gayelerle neşredilmiş bulunduğu takdirde, bundan dolayı mesuliyet teveccüh etmez.» 

Medeni ve demokratik memleketler mevzuatından verdiğimiz bu misaller ispat hakkının gittik
çe genişlemeye yöneldiğini ve hattâ, demokrasinin inkişafının bir neticesi olarak, dar mânada âmme 
işleri sınırını aşmakta bulunduğunu göstermektedir. 

Bizim hukukumuza gelince : 
Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesi, yukarıki demokratik anlayışa muvazi olarak, ispat 

hakkım üç halde kabul etmektedir. 
T. C. K. Madde 481. — 
«Geçen maddede beyan olunan cürmün faili beraet etmek için isnat ettiği fiilin sıhhatini veya 

şayi ve mütevatir olduğunu ispat etmek isterse bu iddiası kabul olunmaz. 
Fakat : 
1. Tecavüz olunan şahıs bir memur bulunup da 266 ve 267, 268 nci maddelerde beyan olunan 

ahval müstesna olmak üzere isnat olunan fiil icrayı memuriyetine taallûk eylediği; 
2. îsnat olunan fiilden dolayı tecavüz olunan şahıs hakkında takibat icrasına başlanmış oldıı-

. ğu; 
3. Müşteki ikame ettiği dâvadan dolayı icra kılman muhakemeyi kendisine isnat olunan fiilin 

•ıhhat ve ademisıhhatine dahi teşmil etmeyi sarih surette bizzat talebeylediği; 
Takdirde, hakikati maddenin ispatı iddiası aynı mahkemece kabul ve tetkik olunur. 
Şu halde mütecavizin isnadeylediği fiil sabit olur yahut bundan dolayı aleyhine isnadolunan 

şahıs mahkûm edilirse isnadeden şahıs hakkında dâva ve ceza sakıt olur. 
Şu kadar ki ; bu madde müstesniyatınm tatbiki için tecavüzün aşağıdaki maddedb beyan olu

nan cürmü teşkil etmemesi şarttır.» 
Bu hükümlerden anlaşılan mâna; Türk Ceza Kanununa göre, âmme işi gören şahıslara vâki 

olacak isnatların ispatı iddiasının, aynı mahkemece kabul ve tetkik olunacağı, isnadın sübutu 
halinde dâva ve cezanın sukut edeceği hususudur. 

Bununla beraber Hasan Âli Yücel - Kenan öner dâvası münasebetiyle Temyiz Mahkemesi 
Tevhidi içtihat Umumi Heyeti tarafından verilen bir karar ( 1 6 . I I I . 1949 tarih, esas 24, ka r a r3 
numaralı) -ispat hakkının bilhassa lüzumlu olduğu hallerde kullanılmasını imkânsız hale getir-
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«nÜgtîr. 
İkinci müzakerede ve oy çokluğu ile kabul olunan bu karara göre; «Hususi ve istisnai tah

kik ve muhakeme merciine tâbi olanlar tarafından kendilerine vâki isnat sebebiyle açılmış ha
karet dâvalarında sanık olanların, isnadeyledikleri hakareti mutazammm fiil ve hareketleri 
ispat iddiasının aynı mahkemede kabul ve tetkikine imkân yoktur.» 

İşbu tevhidi içtihat kararı ; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 61 nei maddesinde mevcut olan hü
küm dolayısiyle vekillerin ve birçok yüksek dereceli memurların, Hâkimler Kanunundaki izin 
usulü sebebiyle hâkimlerin, Memurin Muhakemat Kanunundaki istisnai tahkik usulleri dolayı
siyle memurların her hangi bir isnada mâruz kalmaları halinde, hakaret sanığını ispat hakkından 
mahrum etmektedir. Halbuki, aşağıda arz edileceği veçhile, ispat hakkı bilhassa bu gibi haller
de lâzım ve zaruri olmaktadır. 

İspat hakkının mevcut olmaması, velkil, hâkim, devlet memuru gibi âmme hizmetlerini yürüt
mekle mükellef kimseleri, yaptıkları çeşitli tasarruflar dolayısiyle, umuımi veya hususi bir şüp
he altında bırakabilmeikte ve bu hal halkın idare adamlarına olan itimadını sarsma tehlikesi 
gösterebilmektedir. Zira bu hakkın ademi mevcudiyeti zihinlerde şöyle bir şüphe yaratabilmek
tedir : «Bu memlekette birçok yolsuzluklar işlenmekte, fakat ispat hakkının olmaması sebebiyle 
açıklanamamaktadır.» 

Nitekim bâzı gazeteciler imalı yazılarla birçok şeyler bildiklerini, fakat bunları yazamadıkla
rını ifade etmektedirler. Diğer taraftan matbuat hürriyetinden beklenen başlıca faydalardan biri 
dedikodu gazetesini ortadan kaldırmak olduğu halde, bugünkü durum daha ziyade dedikoduları teş
vik edici bir mahiyet taşımaktadır. 

İspat hakkını fiilen işlemez bir hale getiren engelin ortadan kaldırılması hiçbir esaslı mahzur 
tevlidetmiyecektir. Zira bir sanığın mukaddes olan müdafaa hakkını kullanmasına müsaade etmek, 
bu hakkın âmme menfaati mülâhazası ile tanındığı da nazara alınacak olursa, demokratik rejimi
miz için bir zarurettir. Bu, hakarete uğradığı iddia edilen vekil veya memuru muhakeme etmek de
mek de değildir. Zira hakaret dâvasına bakan mahkeme isnadedilen fiilin doğruluğunu tesbit ettiği 
takdirde, sadece, doğru söylediği sabit olan sannığı beraet ettirecek, fakat vekil veya memuru ceza
landıramayacaktır. Burada üzerinde dikkatle durulması gereken nokta, kaza organlarının çeşitliliği
nin dayandığı esaslardır. Bir memlekette çeşitli kaza mercilerinin bulunması, maddi hakikatlerin 
de çeşitli olmasını gerektirmez. Maddi vakıa tektir ve bunu her hangi bir kaza mercii tesbit edebilir. 
Ancak bu maddi vakıanın hukuki tavsifi muhtelif mercilere göre değişebilir. 

Bu kabil tesbit ve tavsif meselelerine bütün hukuk sistemlerinde ve bizim hukukumuzda rastlan
maktadır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu madde 370 (Delillerin tesbiti) ve Borçlar Kanunu 
madde 53 (Ceza Hukuku ile Medeni Hukuk arasındaki münasebet) buna sadece birer misaldir. 

İspat hakkı mevzuunda da mesele sadece bundan ibarettir. Bütün memleketlerde vekiller ve bir
çok memleketlerde memurlar ayrı bir muhakme usul ve merciine tâb' olmakla beraber, bu şahıslar 
hakkında ispat hakkının tanınması ne tatbikatçılar, ne de nazari hukukçular arasında münakaşa 
mevzuu olmamıştır. 

İspat hakkı tanınmadığı takdirde hâsıl olan durum şudur : 
Bir memur hakkında memuriyetinin icrasına taallûk eden bir isnatta bulunulmuştur. İsnadedi

len husus âmme işleriyle ilgili hususlardandır ve hakaret dâvasının sanığı bu hususu âmme efkârı
na duyurmuştur. Bilinmesi faydalı hattâ zaruri olan bir hakikati ortaya atmaktan başka kabahati ol-
mıyan bir kimsenin mahkûm edilmesi ne hukuk mantığının ne de adalet duygusunun kabul edemiye-
ceği bir şeydir. Bu hal, şüphesiz, cemiyetin umumi menfaatlerinin de zararmadır. 

Yukardan beri izah ettiğimiz şekilde kanun ibaresinin gerekli vuzuhu taşımamasından doğan bu 
hukuki engel, birçok mahfillerde Demokrat Parti iktidarının hukukumuza getirdiği bir tahdit ola
rak mütalâa edilmekte ve bu bakımdan suitefsir ve suizan yaratmaktadır. Mevzuatımız sistemi için
de yer almakla beraber bâzı tereddütler sebebiyle bugün fiilen işlemez durumda bulunan ispat hak
kı ile ilgili Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesine gereken vuzuh, sarahat ve katiyeti getirmek 
için ilişik kanun teklifi Yüksek Meclise takdim edilmiştir. 
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BURDUR MEBUSU FETHÎ ÇELİKBAŞ VE 
18 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 481 nei 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

481 — Geçen maddede beyan olunan cür-
mün faili beraet etmek için isnadettiği fiilin 
sıhhatini veya şayi ve mütevatir olduğunu ispat 
etmek isterse bu iddiası kabul olunmaz. 

Fakat : 
I - Tecavüz olunan şahıs bir memur bulu

nup da 266, 267 ve 268 nci maddelerde beyan 
olunan ahval müstesna olmak üzere isnadolu-
nan fiili icrayı memuriyetine taallûk eylediği; 

II - Isnadolunan fiillerden dolayı tecavüz 
olunan şahıs hakkında takibat icrasına başlan
mış olduğu; 

III - Müşteki ikame ettiği dâvadan dolayı 
icra kılman muhakemeyi kendisine isnadolunan 
fiilin sıhhat ve ademisıhhatine dahi teşmil et

meyi sarih surette bizzat talebeylediği; 
Takdirde hakikati maddenin ispatı iddiası, 

mağdur hususi ve istisnai bir tahkik ve muha
keme merciine tâbi kimselerden bulunsa bile, 
aynı mahkemece kabul ve tetkik olunur. 

. Mütecavizin isnadeylediği fiil sabit olur ya
hut bundan dolayı aleyhine isnadolunan şa
hıs mahkûm edilirse isnadeden şahıs hakkında 
dâva ve ceza sakıt olur. 

Şu kadar ki, bu madde müstesniyatınm tat
biki için tecavüzün aşağıdaki maddede beyan 
olunan cürmü teşkil etmemesi şarttır. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunun tatbikine Adliye 
Vekili memurdur. 

Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker ve Konya Mebusu Abdürrahman Fahri Ağaoğlu'nun Türk Ceza 
Kanunun 481 nci maddesinin tadili hakkında kanun teklifi (2/185) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesinin tadili hakkındaki teklifimiz, esbabı mucibesi il< 
birlikte takdim edilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını arz ve rica ederiz. 5 . XII . 1955 

Elâzığ Mebusu 
S. Toker 

Konya Mebusu 
A. F. Ağaoğlu 

ESBABI MUCİBE 

Hakaret cürümlerinde, hakikati maddenin ispatı iddiası Ceza Kanunumuzda kaide olarak kabul 
edilmemiştir. Ancak üç bentte gösterilen istisnai hallerde kabul edilmiştir. 

İstisnai halleri iki esasta toplamak mümkündür: 
1. İsnadolunan fiil bir suç ise, 
2. Müşteki dâvasını, isnadolunan fiilin sıhhat ve ademisıhhatine teşmil etmiş ise. 
Türk Ceza Kanununun halen mer'i olan 481 nci maddesi, birinci halde birçok ihtilâflara yol 

açacak mahiyettedir. 
Meselâ, bu maddenin tatbikinde vekili memur saymak ve vekil aleyhinde ispat iddiasını kabul 

etmek mümkün müdür? 
isnadolunan suçtan dolayı kanunlarımızda hususi ve istisnai takip ve muhakeme usul ve mercî-
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leri kabul edilmiş olması halinde, ispat iddiası hakaret dâvasını gören mahkemece tetkik ve tahkik 
olunabilir mi? 

İsnadolunan suç memuriyet vazifesine taallûk etmiyorsa bu suçtan dolayı takibat icrasına başlan* 
mamış olması halinde ispat iddiası kabul edilebilir mi? 

Bu misalleri daha da artırmak mümkündür. 16 . III . 1949 tarih ve 24 esas 3 karar sayılı Tev
hidi İçtihat Kararı da birinci ve ikinci misaller üzerinde çıkan ihtilâfa taallûk etmektedir. 

Ancak Tevhidi İçtihat Kararı bu meselelerdeki ihtilâfı dahi halletmiş değildir. Tatminkâr da ol
mamıştır. 

Tevhidi İçtihat Kararında ispat iddiasının aynı mahkemede kabul ve tetkikine imkân olamıyaca-
ğı cihetine varılmıştır. O halde ne olacaktır? Aynı mahkemede kabul ve tetkikine imkân olmıyan 
ispat iddiası için başka bir usul ve merci yok mudur? Yok ise kanunun istisnai olarak kabul etmiş 
olduğu ispat hakkı kısmen nezedilmiş olmaz mı? 

Mesele basit değildir. Bir taraftan Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzu, diğer taraftan istisnai ve husu
si ve hattâ umumi takip, tahkik ve muhakeme usul ve mercilerini tâyin eden bütün kanunları da alâ
kadar etmektedir. Halbuki halen mer'i 481 nci maddede bu kanunların hiçbirisi de nazara alın
mamıştır. 

Bu sebeplerden dolayı 481 nci maddesinin, ihtilâfları izale edecek, hem de sair kanunlarımıza 
uygun düşecek ve ispat hakkını da bertaraf etmiyecek bir şekilde değiştirilmesi icabetmektedir. 

Malûm olduğu üzere Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzda kaza vahdeti kabul edilmemiştir. Hususi 
ve istisnai takip, tahkik ve muhakeme usul ve mercileri derpiş olunmuş ve hususi kanunlarla da bu 
sistem genişletilmiştir. Umumi takip ve muhakeme usulünde de muhakeme mercileri (başka başka 
olduğu gibi mahkemelerin doğrudan doğruya bir hâdiseye el koymaları mümkün değildir. Yani bir 
suçtan dolayı muhakeme yapılabilmek için usulüne göre bir dâva açılmış olması şarttır. 

Hal böyle olunca ispat iddiası muvacehesinde, isnadolunan fiilin suç olması halini birlikte mü
talâa etmek lâzımgelmektedir. İsnadolunan fiil memuriyet veya vekâlet vazifesine taallûk etsin et
mesin,. takip, tahkik ve muhakeme usul ve mercileri istisnai, hususi veya umumi olsun, aralarında 
fark olmamalıdır. 

Burada mühim olan nokta, maznuna ispat hakkını tanımakla beraber, takip, tahkik ve muha
keme usul ve mercileri itibariyle mahza adalete vusul bakımından âmme hukuku ve mağdur için mev
zu teminat hükümlerini göz önünde tutmalıdır. Hukukumuza göre; bir suç sabittir, diyebilmek 
için salahiyetli bir mahkemenin hükmü şarttır. Bu mahkeme suçun nev'ine, maznunun şahıs ve sı
fatına ve suçun yerine göre değişir. Gerek bu hükümler, gerekse muhakemeye tekaddüm eden ta
kip ve tahkik safhaları foir taraftan âmme hukukunun, diğer taraftan da müdafaa hakkının korun
ması için vaz'olunmuş (kaideler olarak kabul olunur. 

İspat iddiasmln aynı mahkemede kabul ve tetkiki, hem âmme hukukunun, hem de müdafaa 
hakkının korunması için mevzu kaideleri ihlâl eder. Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 83 ncü madde
sine de muhalif olur. Diğer taraftan hakaret dâvasını gören mahkeme, isnadolunan suçun sübutuna 
ve bu sebeple de hakaret dâvasının düşmesine karar verdiği zaman, hukukumuza göre bu sübut 
kararı, müsnet suçun sübutu bakımından hiçbir hüküm ifade etmiyeceğinden, takip, tahkik ve mu
hakemeye salahiyetli mercilerde aksine karar verildiği takdirde âmmenin bütün bu mercilere kargı 
olan hürmet ve itimadı sarsılmış ve tecavüze uğrıyan kimse aleyhinde de adaletsizliğe meydan veril
miş olur. 

Kısaca ifade etmek icabederse hem ispat hakkını tanımak, hem de mağduru kanunlarımızca kabul 
edilmiş olan teminat ve müdafaadan mahrum bırakmamak zaruri olduğu neticesine varılır. Bağlı 
tadil teklifi bu maksatla hazırlanmıştır. Teklifimiz isnadolunan fiilin suç olması halinde ispat iddia
sının ne suretle tahkik edileceği hususuna inhisar etmektedir. Maddenin diğer hükümleri olduğu gibî 
bırakılmıştır. * 
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Teklifimizde, hakaret suçunda isnadolunan fiil bir suç olduğu takdirde, dâvayı gören mahke
menin ispat iddiasını takibata salahiyetli mercie bildirmesi ve neticeye intizar etmesi derpiş olun
muş bulunmaktadır. 

Takibata salahiyetli merci, mağdurun şahıs ve sıfatına, isnadolunan cürmün işlendiği iddia edi
len mahalle ve saireye göre değişir. İleride bu hususlarda yapılacak her hangi bir değişikliğin 
de teklif ettiğimiz hükme tesiri yoktur. 

Takibata salahiyetli merci âmme dâvasını açar veya açmaz. Âmme dâvası açıldığında da men'i 
muhakeme veya beraet kararı verilebilir. Yahut dâva mahkûmiyetle neticelenir. Hakaret dâvasının 
neticeye göre rüyet ve intacı icabeder. 

Şayet müşteki, isnadolunan fiilin aynı mahkemede ispatını, isterse, o zaman ispat iddiası aynı 
mahkemece kabul ve tetkik olunur. 

ELÂZIĞ MEBUSU SELÂHATTlN TOKER VE 
KONYA MEBUSU ABDÜRRAHMAN FAHRİ 

AĞAOĞLU'NUN TEKLlFl 

Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesinin tadili 
hakkında kanun teklifi 

MADDE — 1. — Türk Ceza Kanununun 481 
nci maddesi aşağıda yazılı olduğu üzere değiş
tirilmiştir : 

Madde 481. — Geçen maddede beyan olu
nan cürmün faili beraet etmek için isnadettiği 
fiilin sıhhatini veya şayi ve mütevatir olduğu
nu ispat etmek isterse bu iddiası kabul olun
maz. 

Ancak : 
1. İsnadolunan fiil bir suç veya disiplin ce

zasını müstelzim bir fiil olduğu takdirde, ha
kikati maddenin ispatı iddiası mahkemece ta
kibat icrasına salahiyetli olan mercie bildirilir 
ve muhakeme katî neticeye kadar tehir olunur. 

Katî netice cezai veya inzibati mahkûmiyet 
suretinde tecelli ettiği takdirde, isnadı yapan 
şahıs hakkındaki dâva sakıt olur. 

Şayet isnadolunan suçtan dolayı ölüm, af 
ve müruruzaman gibi sebeplerle âmme dâvası 
açılamaz veya açılmış olan âmme dâvası düşer
se, hakikati maddenin ispatı iddiası hakaret dâ
vasını rüyet eden mahkemece kabul ve tetkik 

olunur. Ve mütecavizin isnadettiği fiil sabit 
olursa hakkındaki dâva sakıt olur. 

2. Müşteki ikame ettiği dâvadan dolayı ic
ra kılman muhakemeyi kendine isnadolunan 
fiilin sıhhat ve ademisıhhatine dahi teşmil etme
yi sarih surette bizzat talebettiği takdirde, ha
kikati maddenin ispatı iddiası aynı mahkemece < 
kabul ve tetkik olunur. 

Mütecavizin isnadettiği fiil sabit olursa hak
kındaki dâva sakıt olur. 

Şu kadar ki, bu maddedeki istisnai hüküm
lerin tatbiki için tecavüzün, bu kanunun 266, 
267, 268 ve 482 nci maddelerde yazılı cürümleri 
teşkil etmesi şarttır. 

İspat iddiası, âdemitakip veya men'i muha
keme veya beraet kararı ile neticelendiği veya 
aynı mahkemede sabit görülmediği takdirde, 
mütecaviz hakkında 480 nci maddede yazılı ce
za 3 kat olarak hükmolunur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

( S. S&rm : 13$) 



Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
AdliyeEncümeni 

Esas No: 2/132, 2/185 
Karar No: 35 

Yüksek 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş ve 18 arka
daşı ile Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker ve Kon
ya Mebusu Abdürrahman Fahri Ağaoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesinin ta
dili hakkındaki kanun teklifleri, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Reisliğince encümenimize ha
vale buyurulmakla müzakeresine başlandı. 

Yedi celse devam eden ve bâzı celselerde 
bizzat Adliye Vekilinin, bir kısım celselerde de 
vekâlet namına Ceza İşleri Umum Müdürünün 
hazır bulunduğu müzakereler sonunda aşağıda 
mâruz hususlar tesbit ve kabul olundu. 

Madde isnadı ile hakaretten maznun olan 
kimsenin işlediği suçun cezasından kurtulmak 
üzere hakikati maddenin ispatı yoluna gitmesi 
imkânı yani kısaltılmış bir ifade ile 
«ispat iddiası» müessesesi mevzuatımızda mev
cut bulunmaktadır. 

Buna rağmen encümende söz alan teklif sa
hipleriyle bunlara fikren iltihak eden bâzı me
busların sanki mevzuatımızda bu müessese ka
bul edilmemiş veya mevcudolduğu halde kal
dırılmış gibi konuşmaları hayretle karşılanmış
tır. 

Diğer taraftan malûm olduğu üzere her va
tandaş vukuunu haber aildığı suçu salahiyetli ve 
vazifeli mercilere gerek ihbar gerek şikâyet 
yoliyle intikal ettirmek ve lüzum görüldüğü 
takdirde suçun vukuunu delillerle 'spat etmek 
hakkını haizdir. Vâzıı kanun suçların ihbar ve 
•şikâyeti mevzuunda vatandaşları o derece ser
best bırakmıştır ki, iftira suçunda, «suçsuzluğu 
bilme» gibi tamamen bâtmi olan bir hali maddi 
delillerle ispa't mecburiyetini koymak suretiyle 
iftira suçundan mahkûmiyet kararı verilmesi 
imkânını ehemmiyetli nispette daraltmıştır. 

Bu itibarla tereddütsüz ifade edilebilir ki, 
memleketimizde suçları takip ve âmme hizme
tinde vazife görenleri murakabe bakımından 
dünyanın en geniş imkânları mevcuttur ve ka
nuni yollarla suçları takipte iyi niyetli vatan
daşlar için en ufak bir tehlike hattâ endişeli 

( S. Sayıı 

36 .IV . 1956 

Reisliğe 

bir hal dahi bahis mevzuu değildir. 
Hal böyle olunca elinde her hangi bir suiisti

malin vukuunu ispata yetecek delil bulunan 
şahsın asıl olarak vaziyeti vazifeli mercie bildir
mesi icabeder. Muhik bir sebep ve içtimai bir fai-
de mevcudolmadıkça kanuni yolları bir kenara 
bırakıp hakaret yoluna sapılması mazur görüle
mez. 

Buna rağmen encümende konuşan teklif ta
raftarları ihbar ve şikâyet hakkı ile hakaret dâ
vasında cezadan kurtulmak için maznun tarafın
dan başvurulan ispat iddiasını, bilerek veya bil-
miyerek, birbirine karıştırmak suretiyle sanki 
ispat iddiası müessesesi suçları meydana çıkar
manın yegâne yolu imiş gibi bir ifade kullan
mışlardır ki, encümen ekseriyeti bu konuşmala
rı tasvibetmemiştir. 

Gerek Fethi Çelikbaş ve arkadaşlarına ait 
kanun teklifinin esbabı mucibesinde ve gerek 
encümende teklif taraftarlarının vâki beyanla
rında matbuat hürriyetinin faydalarından da 
bahsolunmuştur. Mezkûr teklifin esbabı mucibe
sinde de belirtildiği veçhile hakikaten «Alenilik 
demokrasinin şartı olmuştur bu aleniliği sağ-
lıyan en mühim unsurun matbuat hürriyeti ol
duğu da bir bedahettir.... Bu sebeple de demok
ratik memleketlerde matbuat hürriyetinin lü
zumu aşikârdır.» 

Ancak memleketimizde matbuatın mutlak 
bir hürriyet havası içinde çalıştığı hususu da 
aynı derecede aşikâr bir keyfiyettir. 

Halen Türk matbuatının nasıl bir serbestiye 
mazhar bulunduğunu anlamak için günlük neş
riyatı takibetmek kâfidir. 1950 senesinde ikti
dara geçen Demokrat Parti Hükümetinin ilk 
müspet eserlerinden biri eski Matbuat Kanunu
nu yürürlükten kaldırmak olmuştur. Bu suret
le hükümetin mahkeme hükmü olmaksızın ga
zete kapatmak salâhiyeti artık tarihî bir hâdise 
haline gelmiştir. Matbuat hürriyetinin ne oldu
ğunu bilenler eski Matbuat Kanununun 30 ncu 
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maddesinin kaldırılmasının tevlidedeceği serbes
tiyi de şüphesiz takdir etmek mevkiindedirler. 

Memleketimizde hiçbir kanuni müeyyideye 
mâruz kalınmaksızın haberler neşrolunabilmekte 
hattâ bâzı gazeteler tarafından haberler alabil
diğine tahrif edilebilmekte; ve isnat ve ithamlar 
yapılabilmektedir. Buna rağmen sanki memle
ketimizde matbuat hürriyeti iyi işlemiyormuş 
gibi btı hürriyetin faydalarından bahsedilmesi 
yersiz telâkki edilmiştir. Söz ve matbuat hür
riyeti şüphesiz lüzumludur. Fakat bunun yanı-
başında her ferdin bu meyanda da âmme hiz
metini ifa etmekte olanların bir gün sebepsiz 
yere şereflerine tecavüz edilemiyeeeğinden emin, 
huzur içinde yaşama hürriyetlerinin bu
lunduğunu da hiçbir zaman nazardan uzak 
tutmamak icabeder. 

Fayda ve adalet bu iki hürriyeti muvazene ha
linde tutabilmekte ve âmme nizamını ihlâl etme
mektedir. 

Bu bakımdan teklif taraftarlarının demok
rasi hürriyet, murakabe ve müdafaa hakları 
gibi m'efhumları yalnız hakaret dâvasının maz
nunu zaviyesinden mütalâa etmeleri dpğru 
görülmemiştir. 

Encümenimiz; madde isnadı ile hakaret su
çundan maznun sı fatiyle her hangi bir şahıs 
hakkında cereyan eden ceza dâvasında haki
kati maddenin ispatı yoluna gidilmesi halinde 
hâsıl olacak fiilî ve hukuki vaziyet üzerinde de 
durmuştur. 

Malûm olduğu üzere bir ceza dâvasını iki saf
hada mütalâa etmek mümkündür. 

Birinci safha, dâvanın mevzuunu teşkil eden 
fiilde suç mahiyeti bulunup bulunmadığının tes-
biti, 

İkinci safha, fiil suç ise failinin cezasının tâ
yini. 

Bu iki safhadan birincisi dâvanın «sasını 
teşkil eder. Her ne kadar Fethi Çelikbaş ve ar
kadaşlarına ait kanun teklifinin esbabı muci-
besinde : 

«Bir memlekette çeşitli kaza mercilerinin bu
lunması maddi hakikatlerin de çeşitli olmasını 
gerektirmez. Maddi vakıa tektir. Bunu her han
gi bir kaza mercii tesbit edebilir. Ancak bu maddi 
vakıanın hukuki tavsifi muhtelif mercilere göre 
değişebilir» denilmekte ise de bu mütalâa asla 
hakikatlere uymamakta ve 'esasen bu mütalâa

nın son cümlesi ilk üç cümlesiyle tezat halinde 
bulunmaktadır. 

Filhakika biraz evvel de arz edildiği veçhile 
bir ceza dâvasının esasını, maddi vakıanın hu
kuki tavsifi teşkil eder. Vâzıı kanun vazifeye 
mütaallik hükümleri işte bu maddi vakıanın hu
kuki tavsifinin muhtelif mercilere göre değişme
si yani birbirini nakzeden kararların çıkması ih
timalini önlemek bu tavsifte vahdeti temin eyle
mek için sevk etmiştir. 

Aksi takdirde vâzıı kanunun hususi usulü 
muhakeme ve istisnai merciler ihdasını şahsi hi
mayesi gibi sakim ve ceza miktarının tâyini gibi 
basit sebeplere hamletmek icabeder ki, buna kim
senin hakkı yoktur. 

Meselâ vâzıı kanun vazifelerinden mümbais 
hususatta tcra Vekilleri ile Şûrayı Devlet ve 
Temyiz Mahkemesi rüesa ve azasını ve Cumhu
riyet Başmüddeiumumisini muhakeme etmek üze
re bir Divanı Âli teşkil etmiş ise bu ihdas mezkûr 
şahısların efalinin tavsifindeki müşkülâttan ne
şet etmiştir. Maddi vakıanın hukuki tavsifinin 
mercilere göre değişmemesi lâzımdır. 

Halbuki hakikat maddenin ispatı iddiası, va
zifeye mütaallik hükümler nazara alınmadan, ay
nı mahkemede^ dinlenirse asliye mahkemesi hük
mü ile esas vazifeli merciin hükmü arasında mad
di vakıanın tavsifi bakımından mübayenet zuhur 
etmesi daima mümkündür. 

Vatandaşlar bu iki tavsiften hangisine itibar 
edecekler ve birine inandıkları takdirde muka
bil kaza mercii kararı hakkındaki şüphelerini han
gi tedbir ortadan kaldıracaktır? 

Buna mâkul bir cevap verilmesine imkân yok
tur. Teklife taraftar olan zevatın müdafaa hak
kını da yalnız hakaret dâvasının maznunu za-
viyesinden-^ütalâa ettikleri müşahede olunmuş
tur. 

Hakaret dâvasında davacı durumunda bulu
nan şahıs hakkında da fiilin suç mahiyetinde 
olup olmadığı hususunda kazai bir karar verile
ceğine göre bu şahsa da bir müdafaa hakkı tanı
mak zaruridir. 

îspat keyfiyetinin bir dâva değil, sadece bir 
müdafaa olduğundan bahsedenlerin hukuki bir 
mesnedi bulunmadığı aşikârdır. Vekile yapılan 
hakaretin sebebini teşkil eden ve vazifeden doğ
muş olması lâzımgelen ve tabiatiyle cezai bir 
akıbeti intacedecek olan keyfiyet, elbette cür-
mi, bir fiil olmak icabeder. Bu da bir dâva de-
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mektir. Asliye mahkemesinde ispat edilmek is
tenilen vekilin cürmi hareketi hakkında muhake
me icra edilirken iddiaya ve gösterilecek delillere 
karşı Vekilin müdafaası sorulacak ve mahkeme 
hukuki hâdisenin sübut bulup bulmadığına ka
rar verecektir. Ancak bu sübut kararı zımnında
dır ki, hakareti yapan kimsenin cezası sakıt ola
caktır. 

Her hangi bir sebeple olursa olsun bir kim
senin hukuki veya cezai mesuliyet istilzam edil
mesini gerekli kılacak bir muhakeme yapılırken 
o kimsenin huzuruna lüzum olmadığını ve mü
dafaasının alınmasına mahal olamıyacağmı ka
bul eden dünyada bir usul kaidesi şimdiye kadar 
tesis edilmemiştir. Ceza verilip verilmemesi ise 
tamamen fer'i mahiyette kalan bir neticedir. Bir 
muhakemede geçen iddia ve müdafaalardan son
ra hâkimin ele alacağı meselelerin başında, dâ
vanın mevzuu olan hâdise ve maddi vakıanın 
sübutu ve ondan sonra vasfı ve suçluya isnat 
kabiliyeti bulunup bulunmadığı gelir. Ceza tâ
yini keyfiyeti ise en sonunda düşünülür. Muha
keme neticesinde tahakkuk edecek hale göre ce
zayı indirecek sebepler bulunabileceği gibi tama
men ortadan kaldıracak hallerde vardır. Binaen
aleyh ceza verilip verilmemesi, bir dâvanın esası 
değil belki neticesidir. 

Müzakereler sırasında üzerinde durulan mev
zulardan biri de 3/C4 sayılı 26 . V . 1949 tarihli 
Tevhidi içtihat kararı olmuştur. 

Bu meyanda teklif taraftarı bâzı mebuslar, 
mezkûr tevhidi içtihat kararma karşı, kaza mer
cilerimizin şayanı hürmet yüksek seviyesiyle teli
fi mümkün olamıyacak hücumlarda bulunmaktan 
çekinmemişlerdir. 

Ezcümle 
A) îki mübayin kararın mevcudiyeti sebe

biyle tevhidi zaruri olmasına rağmen tevhidi iç
tihat müessesesinin el koyacağı bir hukuki vazi
yet mevcudolmadığı, 

B) Bu yoldaki içtihat ilk defa 1946 sene
sinde ittihaz edilmiş olmasına rağmen tevhidi 
içtihadın bir vekilin vikayesi maksadiyle ittihaz 
edildiği, 

C) Kaza mercilerine toptan bir hücum teşkil 
etmesine rağmen kararın muayyen eşhasın tesi
riyle çıkarıldığı, 

D) Tek bir rey üstünlüğünün dahi karara 

itibar ve hürmet için kâfi olmasına rağmen tev
hidi içtihat kararındaki ekseriyetin zaif olduğu, 

E) Karar tamamen kanun ve salâhiyet dâ
hilinde ittihaz edilmiş olmasına ve ispat hakkı 
tatbikatını tamamen ortadan kaldırma gibi bir 
netice hâsıl etmemesine rağmen; kararın Teşki
lâtı Esasiye Kanunumuza aykırı bulunduğu hat
tâ kanuna hakaret teşkil ettiği, iddia edilmiştir. 
Açık hakikatlerin inkârı mahiyetinde olan bu 
haksız hücumlar encümenimizce iltifata şayan 
bulunmamıştır. 

Tevhidi içtihat kararının, Ceza Kanununun 
481 nci maddesi hükmünü tamamen ortadan kal
dırdığı hakkındaki iddianın hiçbir mesnedi ol
madığı evvelce belirtilmiş bulunmasına ilâveten 
şu ciheti de beyan etmek icabeder ki mahkeme
lerimiz ve Temyiz Mahkemesinin bu işlerle iş
tigal eden hususi dairesi, hakarette bulunan 
kimsenin ispat iddiasını eğer hakaret dâvasını 
açan kimse, hususi usulü muhakeme ve istisnai 
mercie tâbi ise bunu bir meseleyi müstahare ha
linde ele alarak hakaret dâvasını meselei müsta-
harenin neticesine bırakmaktadır. 

Tevhidi içtihat kararları bilindiği gibi yalnız 
Temyizin hususi dairelerini bağlar. Diğer mah
kemeler ise içtihatlarında serbesttirler. Mahke
melerimizin içtihatları ise verdikleri kararlarla 
ortada bulunmaktadır. Bunlar birer vakıa ve ha
kikat olduğuna göre 481 nci maddenin bugün 
yürürlükten kalktığı hakkındaki iddiayı, haki
katin hilafı olarak kabul etmek lâzımdır. Ceza 
Kanunumuzda bugüne kadar ortaya çıkan tat
bikatla düzenlenmesi gerekli bâzı hükümlerin 
bulunduğu bir hakikattir. Bu sebeptendir ki : 
Adliye Vekâleti, kanunu heyeti umumiyesiyle 
bir revizyona tâbi tutmuştur. Diğer milletlerin 
Ceza Kanununda mevcut hükümler ve Ceza Ka
nunumuzun bâzı maddelerindeki eksiklikler, bu 
revizyonda elbette düzeltilmiş olacaktır. 

Hulâsa, Ceza Kanunumuzun 481 nci madde
si iddia edildiği gibi asla yürürlükten kalkma
mış ve mahkemelerimiz bu kanun ile Teşkilâtı 
Esasiye Kanunumuzun hükümlerini ve Tevhidi 
içtihat Kararının tefsiri mahiyetindeki muhte
vasını göz önünde bulundurarak bunları birbir
leriyle meziç ve telif etmek suretiyle hâdiselere 
muayyen istikamet vermiş bulunmaktadırlar. 

Binaenaleyh, hususi usulü muhakeme ve is
tisnai mercie tâbi olanları kayıtsız, şartsız aynı 
mahkemede ve mevcut mevzuat hükümlerinin 
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katî sarahatlerine mugayir olarak muhakeme 
etmenin hukuk nizamımızdaki ahengi ihlâl ede
ceğini düşünen Adliye Encümeninin ekseriyeti 
müzakere mevzuu olan kanun tekliflerini sayı
lan mucip sebepler karşısında kabule değer gör-
miyerek reddetmiştir. 

Umumi Heyete ari 
Reisliğe sunulur. 
Adliye Encümeni Reisi 

Muğla 
Muhalifim 
N. özscm 

edilmek üzere Yüksek 

Bu Mazbata M. 
Zonguldak 

N. Kirişcioğlu 

Kâtip 
Kocaeli 

S. Dinçer 
Balıkesir 
V. Asena 

Hatay 
Muhalifim 

Ş. İnal 

Konya 
E. özyörük 

Aydın 
N. Geveci 

Burdur 
Muhalifim 

B. Kayıalp 
Konya 

Muhalifim 
H. Aydtntr 

Sivas 
§. HJçtvit 

Aydın 
C. Ülkü 
Çoruh 

M. önal 

Konya 
Muhalifim 

T. F. Baran 
Çanakkale 
Muhalifim 
8. Sezgin 

«m» 
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Devre : X 
tgtima: 2 S. S A Y I S I : 

Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 102 ve geçici 30 ncu maddelerinde yazılı 
müracaat için yeniden 6 aylık müddet daha verilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/43) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 102 nci maddesi hükmünün bir yıl daha uzatılması 
hakkındaki kanun teklifimin esbabı mucibesiyle birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz 
ederim. 19. X I . 1954 

, • • • ; • • • - ' - Burdur Mebusu 
•, - ; , . • .; - Mehmet özbey 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, ^ hayat ve istikbalini Devlet emrinde 
çalışmaya tahsis etmiş vatandaşların bu emek ve faragatlarınm hal ve nasafet kaidelerine uygun 
olarak mükâfatlandırılması ve bu suretle memlekette içtimai adalet ve fert için istikbale muzaf bir te
minat rejiminin teessüsünü istihdaf etmektedir. 

Nitekim kanunun ruhunu teşkil eden bu gayelerin tam olarak tahakkuku uğrunda Büyük Millet 
Meclisi pek haklı olarak vakit vakit adı geçen kanun üzerinde tadil ve ilâveler yapmaktadır. 

Mevzuun gelişme seyrini dikkatle takibetmek mevki ve mecburiyetinde olan bir âza sıfatiyle aşa
ğıda mâruz bulunan, aynı hâdiseler cümlesinden olan bir noksanı tebarüz ettirmek ve telâfisini te
min etmek için bu kanun teklifini arz etmiş bulunuyorum. 

5434 sayılı Kanunun 102 ve geçici 30 ncu maddesinde bahsedilen, Sandıkta birikmiş emekli aida
tını geri almış olanlardan emekli hakkı tanınan bir vazifeye geçenler, aldıkları parayı bir yıl içinde 
Emekli Sandığına % 5 faizi ile ve toptan ödedikleri takdirde karşılığını almış bulundukları geçmiş 
hizmetlerinin de sayılacağını âmir hüküm konulmuştur. 

Bu hüküm esasında zorlaştırıcı, tatbiki âdeta imkânsız bir hükümdür. Çünkü; memur aldığı pa
rayı zaten karşılıyamadığı ihtiyaçlarına sarf etmiş bulunmaktadır. Maaştan başka bir gelire de sa-
hibolmadığı aşikâr olan bir kimsenin Sandıktan aldığı 500-1 000 lira gibi memur için pek mühim 
olan bir meblâğı defaten ve % 5 faizi ile ödemesinin mümkün olamıyacağı ispatına hiç ihtiyacolmı-
yan bir hakikattir. 

Geçmişteki ücretli hizmetlerini borçlananlar ile biriktirdiği paraları aldığından dolayı tekrar 
borçlanma isteğinde bulunanlar arasında bir fark mevcudolmasa gerektir. Bu hale göre yukarda 
arz ve izah edilen durumdaki memurlar almış bulundukları emekli aidatlarını halen almakta olduk
ları maaş veya ücretlerinin muayyen bir miktarından ödemek suretiyle geçmiş hizmetlerinin kabulü 
cihetine gidilmesi, mümkün olmadığı takdirde aldıkları paraların toptan ve % 5 faizi ile ödemeleri
ne hak tanınması adalet kaidelerine daha uygun düşecektir. 

Esasen borçlanma hükümleri, kanunun yürürlüğe girdiği şu dört sene zarfında mütaaddit defa 
temdidedildiği halde bu hükme mütenazır olarak konulmuş bulunduğu anlaşılan 102 ve geçici 30 ncu 
madde hükmü her nasılsa temdidedilmemiş bulunduğundan bir defaya mahsus olmak üzere 102 ve 
geçici 30 ncu maddede tasrih edilen durumdaki memurlara bir hak daha tanınması pek az da olsa 
bir memur zümresini ziyadesiyle sevindireceğinden bu teklifimin kabul edilmesini saygılarımla rica 
ederim. Burdur Mebusu 

Mehmet özbey 
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BURDUR MEBUSU MEHMET ÖZBEY'İN, 

TEKLÎFÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 102 ve geçici 30 uncu maddesinde yazılı 
müracaat için yeniden (altı aylık) müddet (la

ka verilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 8 . y i . 1949 tarih ve 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 102 
ve geçici 30 uncu maddesine göre bir yıl içinde 
müracaat edemiyerek aldıkları paraları % 5 fai
zi ile birlikte toptan sandığa ödemiyenlere bu ka
nunun neşri tarihinden muteber olmak üzere 
maddede yazılı şartlar dâhilinde aldıkları para
ları % 5 faizi ile ödeyebilmelerini temin için 
(altı aylık) müracaat müddeti daha verilmiştir. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

MADDE 3. 
rütür. 

Bu kanun neşri tarihinden 

Bu kanunu îcra Vekilleri yü-

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No: 2/43 
Karar No: 10 

Yüksek Reisliğe 

25 . XII. 1954 

Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 102 ve 
geçici 30 uncu maddelerinde yazılı müracaat için 
yeniden altı aylık müddet daha verilmesi hak
kındaki kanun teklifi, teklif sahibi ve hükümet 
mümessillerinin iştirakiyle encümenimizde müza
kere edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun mevzuubahis maddeleri, hizmeti 20 sene
den az olan memurların istifaları halinde emekli 
kesenelderini geri alarak devletle alâkalarını 
kesmiş ve bunlardan tekrar emekliye tâbi bir hiz
mete tâyin edilenlerin bir sene zarfında aldıkla
rı parayı toptan veya yüzde beş faizle sandığa 
ödedikleri takdirde eski hizmetlerine ait hakla
rına sahibolmak hakkını tanımaktadır. 

Teklifin esababı mucibesinde bu kabil memur
ların evvelce aldıkları paralan faiziyle birlikte 

Sandığa tediye etmek imkânını bulamıyacaklarm-
dan bahsetmekte ve buna mukabil bir senelik 
müddetin altı ay daha uzatılmasını teklif eyle
mektedir. îade edilecek miktarın çokluğu sebe
biyle buna imkân bulunamıyorsa müddetin tem-
didedilmesi bu imkânın teminine asla yardım ede
mez. Diğer taraftan temdit yoluna gidilmesi her 
müddetin hitamında yeni bir temdit yolunu 
açacağı cihetle istifa yoliyle hizmetten aidatını 
geri alanların bu aidatı kolaylıkla Sandığa iade 
etmek şartiyle emekli hizmetlerini saydırarak 
tekrar memuriyete geçme hükmü karşısında 20 
seneden az hizmeti olanların bu kabîl müracaat
ları ve bu hüküm kabul edilirse istikrar bozulur 
ve Emekli Sandığı nevama bir borç verme mü
essesesi haline getirilmiş olur. 

Bu itibarla teklifin esaslı bir sebebe istinad-
etmediği ve alâkalı memurlar hakkında da bir 
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menfaat sağlıyamıyaeağı kanaatine varılarak tek
lifin reddine ittifakla karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Maliye Encümeni Reisi Bu Mazbata Muharriri 

Ankara Çankırı 
M. Tarhan A. Emrem 

Bu Mazbata kâtibi 
Niğde 

A. N. Kadıoğlu 
Çorum 

Ş. Gürses 
Kocaeli 

E. Alican 

Bolu 
S. Baysal 

Kara 
R. Çakır 
Mardin 

A. Kalav 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 2/43 
Kara No. 88 

5 . V . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 102 
ve geçici 30 ncu maddesinde yazılı müracaat 
için yeniden altı aylık müddet daha verilmesi 
hakkındaki kanun teklifi Maliye Encümeni maz-
batasiyle birlikte Encümenimize havale edilmiş 
olmakla Maliye Vekâleti ve Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı mümesilleri hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Türkiyo Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun mevzuubahis maddeleri, hizmet müd
detleri yirmi seneden az olan memurların, me
muriyetten ayrılmaları halinde emekli kesenek
leri iade edilmek suretiyle sandıkla alâkaları 
kesildikten sonra bil âhara emekliye tâbi bir hiz
mete tâyinleri takdirinde de, bir sene zarfında 
evvelce almış oldukları paraları toptan ve yüz-
do beş faiziyle sandığa ödediklerinde evvelki 
hizmetleri için de emeklilik hakkının tanınacağı 
hükmünü ihtiva etmektedir. 

Kanun teklifi, bu kabîl memurlardan evvelce 
almın oldukları paraları faizi ile birlikte bir 
sene zarfında tediye etmek imkânını bulamıyan-
lara yeniden altı aylık bir müddetin tanınma
sını istihdaf etmektedir. 

Teklifi bidayeten tetkik eden Maliye En
cümeni mazbatasında yazın mucip sebeplere is
tinaden teklifin kabulüne imkân göremeyip red
dine karar vermiştir. 

Kanun teklifinin şevkini mucip sebepler ye

niden altı aylık bir mehlin verilmesini haklı 
gösterecek kuvvet ve mahiyette olmadığı gibi bir 
hakkın ihya, ihdas veya iskatmı tazammun eden 
müddetlerin birtakım mülâhazalarla temdidi ve
ya yeniden bir mehil verilmesi kanunlardan bek
lenen istikrar unsuru ile kabili telif olamıyacağı 
cihetle cereyan eden müzakerelerden sonra en-
cümenimizce de teklifin reddine ittifakla karar 
verilmiştir. 

Mazbatamız Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. 
Kırklareli 

Aydın 
Z. Uray 

Diyarbakır 
/ . H. Tiğrel 

Gazianteb 
E. Cenanı 

izmir 
B. Bilgin 

Muğla 
A. Sarıoğlu 

Rize 
H. Agun 
Trabzon 

8. F. Kalaycıoğlu 
Zonguldak 
8. Ataman 

Mazbata M. 
Giresun 

Çankırı 
T. Uygur 

Diyarbakır 
H. Turgut 

istanbul 
N. Â. Sav 

izmir 
Dr. B. Uz 

Ordu 
R. Aksoy 
Seyhan 

A. Topaloğlu 
Trabzon 
/. Şener 

Antalya 
K. Akmantar 

Çorum 
Y. Gürsel 
Erzurum 
Ş. Erker 

izmir 
A. Aker 
Muğla 

N. Poyrazoğlu 
Ordu 

8. İşbakan 
Tokad 

Ö. Sunar 
Yozgad 

D. Akbel 
Zonguldak 
8. Duralı 

<mm* 
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Derrt : X 
ÎGtimâ: 2 S. S A Y I S I : 

Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'm, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun bâzı meddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanu
na bâzı hükümler eklenmesine dair olan 6311 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları ( 2 / 9 5 ) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafından 6311 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
ikraz fonu olarak ayrılan 25 milyon liranın 50 milyon liraya çıkarılması hakkındaki kanun teklifi 
mucip sebepleriyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saylı ile arz ve rica ederim. 
Kocaeli Mebusu 
Sadettin Yalım 

ESBABI MUCİBE 

Emekli Sandığının ihtiyacı olan iştirakçi veya tevdiatçılara cüzi faiz ve uzun vâde ile vermekte 
olduğu ikraz fonu 3 milyon lira iken 3 . I I I . 1952 tarih ve 6311 sayılı Kanunla 25 milyon liraya çı
karılmıştır. Bu miktar 31 Mart 1954 tarihine kadar 37 986 kişiye tevzi edilmiş olduğundan daha 
12 bin talebin bugün için bulunduğu ikraz tahsilatından ise ayda ancak 1 milyon lira nispetinde 
borç verilebileceği; bundan sonra vâki müracaatların geliş tarihlerine göre sıraya konularak bir 
sene sonra karşılanabileceği; mezkûr sandığın matbu muhabere kâğıtlarından anlaşılmıştır. 

Şu izahata göre bugün yapılacak talebin bir sene sonra karşılanacağına göre memurlarımız 
gösterilen bu kolaylıklar ve âcil ihtiyaçlarının karşılanması bakımından imkânsız bir hale gelecek
lerdir. 

İktisadi inkişafımız nispetinde hayat seviyesinin yükselmekte buna muvazi olarak da yeni ve 
çeşitli ihtiyaçların artmakta bulunuşu en fazla mahdut gelirli vatandaşları sıkmaktadır. 

Filhakika mevcut imkânlar nispetinde memur ve işçi vatandaşlara elden gelen yardım yapılmak
ta hiç şüphesiz de daima yapılacaktır da. 

Bugün dahi Emekli Sandığının 1950 senesine kadar 3 milyon lira olan ikraz fonu 25 milyon li
raya çıkarılmak suretiyle memur ve müstahdem vatandaşlara eskisine nazaran çok daha geniş 
ölçüde sağladığımız uzun ve cüzi vadeli krediden ihtiyaç sahipleri istifade ettirilmiştir. Ancak da
ha bugün 12 000 talebin elde bulunması ve bunların hepsinin birer aile reisi bulunması dolayı-
siyle âcil ve zaruri ihtiyaçlannm bulunması asgari 50 000 nüfusun hasta ve türlü ihtiyaç sahiplerine 
bir sene sonra karşılanabilecek bir bekleme tahammülleri olmadığı yapılan muhtelif müracaat sahip
lerinin dileklerinden anlaşılmaktadır. Yapılacak bir talebin vaktinde karşılanması ne kadar sevin
dirici ve ihtiyaçlara faydalı oluyorsa uzun bir zamana bırakılması suretiyle vazifelinin iş hayatın
da yapacağı hizmetlerde günün rahatı ile çalışmasına bâzan imkân vermemektedir. 

Bu itibarla esasen sermayesi çok müsait bir milyara yakın bulunan Emekli Sandığının ikraz için 
mütedavil sermaye olarak kullanılmasına müsaade olunan 25 milyon liranın 50 milyon liraya iblâğı 
halinde binlerce dar gelirli memur ve müstahdemin hasta, tahsil ve zaruri ihtiyaçlarına âcil kü
çük bir yardım olabilir kanaatiyle vicdanlarımız müsterih olur. 

Büyük Meelisîn bu husustaki atıfetine güvenerek arz ediyoran. 
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Maliye Encüı 

T. B. M. M. 
Maliye k Encümeni 

Esas No. 2/95 
Karar No. 73 

Yüksek 

Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'ın, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesine dair olan 6311 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun teklifi, teklif sahibi ve hükümet temsil
cilerinin iştirakiyle encümenimizde müzakere edil
di. 

Halen mer'i kanun hükümlerine göre, 
Emekli Sandığı iştirakçi ve tevdiatçılarma yapı
lacak ikrazat için ayrılmış bulunan fon 25 milyon 
liradır. Teklifin esbabı muıcibesinde, bu fondan 
faydalanmak istiyen birçok iştirakçi ve tevdiatçı-
mn uzun müddet sıra beklemekte oldukları ve bu 
fonun kâfi gelmediği ileri sürülmekte ve bunun 
50 milyon liraya yükseltilmesi istenmektedir. 

Hükümet mümessillerinin verdiği izahattan, 
Emekli Sandığınca, iştirakçi ve tevdiatçılara ya
pılmakta olan ikrazatm günden güne normal bir 
yola döküldüğü ve kısa bir zaman sonra, sandık
tan borç para alacak memurların sıra bekle
melerine hacet kalmıyacağı anlaşılmış ve bugün
kü sıkışık durumun izalesi için, bu fonun, 25 
milyon liradan 30 milyon liraya yükseltilmesinin 
kâfi geleceği anlaşılmıştır, 

mazbatası 

13 , V . 1955 

Reisliğe 

Teklif olunan 50 milyon liralık fon, 30 mil
yon liraya indirilmek suretiyle teklifin birinci 
maddesi kabul edilmiş ve bu arada, Encümenimiz 
âzası Kocaeli Mebusu Nüzhet Akın'm teklifi üzeri
ne Sandıktan borç para alanların, bu borçlarını 
zamanında iadelerini temin için kanunun 1 nci 
maddesine bir fıkra eklenmiştir. 

Eklenen bu fıkra ve yapılan tadilâtla kanun 
teklifi encümenimizce kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince; Bütçe Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Encümen Reisi Bu M. M. Bu M. Kâtibi 

Ankara Tokad Çankırı 
M. Tarkan ö. Sunar A. Emrem 

Çorum Kocaeli 
§. Gürses N. Akın 

İmzada bulunamadı 
Kocaeli Mardin Niğde 

Müstenkifim A. Kalav A. N. Kadıoğlu 
E. Alican 

Siird Sivas 
Müstenkifim K. Oshay 
M. D. Süalp 
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KOCAELİ MEBUSU SADETTİN YALIM'IN 

TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair olan 
6311 sayılı Kanunun 9 ncu maddisinin diğistir 

rilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6311 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Sandık sermayesinden en çok 30 milyon lira, 
İdare Meclisince % 5 ten aşağı olmamak üzere 
belirtilecek faiz ve esaslara göre en çok 3 aylık 
veya ücret tutarını veya ödeneklerini geçmemek 
üzere iki yıl içinde geri alınmak ve iştirakçi veya 
tevdiatçılardan iki kefil gösterilmek şartiyle 
ihtiyacı olan iştirakçi veya tevdiatçılara borç 
verfhek için döner sermaye olarak kullanılır. 

MADDE 2. 
baren mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden iti-

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur, 

MALİYE ENCÜMENİNİN TADlLt 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair olan 
6311 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin değişti

rilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6311 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 9. — Sandık sermayesinden en çok 
30 milyon lira, idare Meclisince % 5 ten aşağı 
olmamak üzere belirtilecek faiz ve esaslara göre 
en çok 3 aylık veya ücret tutarını veya ödenekle
rini geçmemek üzere iki yıl içinde geri alınmak 
ve iştirakçi veya tevdiatçılardan iki kefil gösteril
mek şartiyle ihtiyacı olan iştirakçi veya tevdiat
çılara borç vermek için döner sermaye olarak kul
lanılır. 

Borç alanların bordrolar üzerinden yapılacak 
aylık taksit tahsilatı 17 nci maddenin (a) fıkra
sında yazılı müddet zarfında Sandığa gönderilir. 
Göndermiyenler hakkında aynı maddenin zamma 
ait hükümleri tatbik olunur. Borç para alanların 
nakil ve tahvilleri halinde eski kurumları, borç 
bakıyeleriyle aylık taksit miktarını, yeni kurumu
na bir hafta zarfında bildirmekle mükelleftir. Bu 
lâzimeye riayet etmiyenler hakkında 128 nci mad
de hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 147 ) 
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Sütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/95 
Karar No. 85 

&.V;tm 

Yüksek Reisliğe 

Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'm, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesine dair olan 6311 sayı
lı Kanunun 9 ncu maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifi Maliye Encümeni 
mazbatasiyle birlikte encümenimize havale edil
miş olmakla Maliye Vekâleti ve Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı mümessilleri hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığınca iştiratçı ve tevdiatçılara yapılacak 
ikrazat için ayrılmış ve miktarı 25 milyon lira 
olarak tesbit edilmiş olan meblâğın 50 milyon 
liraya çıkarılmasını istihdaf etmektedir. 

Teklifi bidayeten tetkik eden Maliye Encü
meni bu miktarı 30 milyon lira olarak tesbit 
ve kabul etmiştir. 

Encümenimizde cereyan eden müzakereler
de Maliye Encümeninin mazbatasında da kayıt 
ve işaret edildiği üzere Hükümet mümessilleri
nin virdikleri izahata nazaran sandıkça yapıl
makta olan ikrazatm normal bir seyir takibet-
meye başladığı ve bu itibarla kısa bir zaman 
sonra memurların beklemeden sandıktan borç 

para alabilmelerinin mümkün olacağı anlaşıl
mış bulunduğa cihetle t&klifm &*toülüne «ms&r 
mence imkân görülm«miştir. 

Mazbatamız Umumi Heyetin iasrlbîme MKZ 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur, 

Reisvekili Mazbata M. 
Kırklareli Giresun Antalya 
Ş. Bakay M. Şener K. Akmanlar 

Aydın Çankırı Çorum 
Z. Uray T. Uygur Y. Gürsel 

Diyarbakır Diyarbakır Erzurum 
t. ff. Tiğrel H. Turgut Ş. Erker 
Gazianteb İstanbul îzmir 
E. Cenani N. Â. Sav A. Aker 

îzmir îzmir Muğla 
B. Bügin B. Uz N. Poyrazoğlu 

Muğla Ordu Ordu 
A. Sarıoğlu R. Aksoy S. îşbakan 

Rize Seyhan Tokad 
H. Agun A. Topaloğlu ö. Sunar 
Trabzon Trabzon Yozgad 

S. F. Kalayçıoğlu î. Şener D. Akbel 
Zonguldak Zonguldak 
S. Ataman S. Duralı 
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Devre : X 
ÎÇtima: 2 S. S A Y I S I : 

Niğde Mebusu Hasan Hayati Ulkün'ün, Hayvan hırsızlığının men'i 
hakkındaki 5617 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin tadiline dair 

kanun teklifi ve Adliye Encümeni mazbatası (2 /270) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

• 5617 sayılı, Hayvan hırsızlığının men'i hakkındaki Kanunun 13 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi eklice sunulmuştur. 

Gereğine delâlet buyurulmasmı saygı ile arz ederim. 
10 . I I . 1956 

Niğde Mebusu 
Hasan Hayati Ülkün 

ESBABI MUCİBE 

Hususiyle büyük baş hayvanların ziraat ve istihsal sektöründe mühim bir unsur olması, küçük 
baş hayvanlar da dâhil olarak, hayvanatın ziraatçi büyük bir kitlenin iktisadiyatında başlıca kay
nak teşkil etmesi, hayvan hırsızlığı hakkında, ceza takibat ve tatbikatı bakımından öteden beri menir 
leketimizde hususi ve fevkalâde tedbirler ittihazını lüzumlu kılmıştır. 6 Nisan 1329 tarihli (Hayvan 
hırsızlığının men'i hakkında Kanunu muvakkat) bu ihtiyaçtan doğmuştur. 

Son zamanlarda zirai faaliyetin gelişmesinden ve hayvan değerinin yükselmesinden dolayı, hır
sızlık fiillerinin artması, tedbirlerin de ihtiyaca göre değiştirilmesini lüzumlu kılmış, 22 Mart 1950 
tarihli 5617 sayılı Kanun kabul edilmiştir. Böylece temin edilen yenilik, takip usulünün daha mü
essir hale getirilmesi ve hayvan hırsızlığı cezasının Türk Ceza Kanunundaki bu kabîl suçlar için 
mürettep cezanın üç misline çıkarılması olmuştur. 

Ancak, o tarihten sonra Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin bu meyanda hırsızlık fiilleri
nin cezası artırılmış olduğundan hayvan hırsızlığının cezası hususi kanuna tebaan bir daha artmıştır. 
Böylece hayvan hırsızlığı cezası, fiil ve ceza arasındaki münasebet esasına kıyasla adalet ve fiilî ihti
yaç ölçüsünü ziyadesiyle aşmış bulunmaktadır. 

Türk Ceza Kanununun, hayvan hırsızlığının men 'i hakkındaki Kanunun meriyete girdiği zamanda
ki hırsızlık fiillerine mürettep ceza miktarı ile tadilinden sonra iktisabettiği ceza miktarının muka
yesesi meseleyi izah edebilir. 

Türk Ceza Kanununun tadilinden evvelki ceza miktarı şöyle idi : 
491 nci madde. 
Mandıra, ağıl gibi hayvanata mahsus yerlerde bulunan yahut lüzumuna göre açık yerlerde ve 

kırlarda' bırakılan ve haklarında 493 ncü maddenin 5 nci fıkrasının tatbiki mümkün olmıyan hay
vanları bu yerden almak suretiyle işlenen suçları da ihtiva ederek altı aydan iki seneye kadar hapis; 

492 nci madde. 
Bu maddede gösterilen haller için bir seneden üç seneye kadar hapis ve bu suçlar ikiden fazla 

kimseler tarafından veya bu hallerin ikisi birlikte işlendiği takdirde cezanın yukarı haddi, 493 ncü 
madde ile üç seneden beş seneye kadar hapis cezası tâyin edilmiş, bulunmaktaydı. 

6123 sayılı Kanunla değiştirildikten sonra bu ceza miktarları aşağıdaki hali almıştır : 
491 nci madde; bir seneden beş seneye kadar hapis, aşağı haddi iki sene hapis. 
492 nci madde; iki seneden beş seneye kadar hapis,diğer haller için yukarı haddi. 
493 ncü madde; üç seneden sekiz seneye kadar ağır hapis, diğer haller için yukarı haddi. 
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Görülüyor ki Hayvan hırsızlığının men'i hakkındaki Kanunun meriyete girdiği zaman matufu bulu
nan Türk Ceza Kanununun ilgili ceza miktarı ahiren yapılan değişiklik sebebiyle fazlasiyle art
mış, iki kanun arasındaki tenazur ve ceza münasebetleri gözetilmemiştir. Aynı zamanda bu ağır 
hükümlerin Hayvan hırsızlığının men'i hakkındaki Kanuna muvazi olarak bir daha artmasını ge
rektirecek yeni sebepler bulunmamaktadır. 

Bu fiilin suçluları çalman mal değerinin azlığına göre hırsızlık için kabul.'edilen cezanın indi
rilmesi hükmünden istifade edemedikleri gibi sürgün ve emniyet nezareti altında kalma cezalarına 
mâruz bulunduklarından meselâ, dokuz sene ağır hapis, o kadar emniyet nezareti, bir seneden beş 
seneye kadar sürgün cezasına mahkûm olabilecekler, hattâ en az üç seneden başlayıp yirmi dört 
seneye kadar çıkan ve sürgün, emniyet nezareti cezaları hükümleri ile birkaç mislini bulan ceza 
alabileceklerdir. Bu cezalar maksat ve sebep ne olursa olsun alelade ve tek bir fiilden dolayı bir 
şahsın hürriyet ve hayat hakkına yapılan tahdit karşısından âdil sayılamaz. 

Her iki kanun arasındaki münasebet nazara alınarak Hayvan hırsızlığının men'i hakkındaki Ka
nundan ceza kanununa göre tâyin edilen artırıcı hüküm üç mislinden üçte bir nispetine değiştiril-
tirilmesi, adaleti temin edeceği kanaatiyle bu kanun teklif edilmiştir. 

NİĞDE MEBUSU HASAN HAYATÎ ÜLKÜN'-
ÜN TEKLÎFÎ 

5617 sayılı Hayvan hırsızlığının men'i hakkında
ki Kanunun 13 ncü maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5617 sayılı 22 Mart 1950 tarihli 
Hayvan hırsızlığının men'i hakkındaki Kanunun 
1'3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 13. — Büyük baş hayvanları çalanlar, 
bu suçlara iştirak edenler veya bu suçun irtikâ
bına iştirak etmeksizin çalman bu gibi hayvan
ları bilerek kabul edenler, saklamak veya sat
mak hususlarında tavassut eyliyenler hakların
da Türk Ceza Kanununa göre tâyin edilen ce
zalar üçte bir fazlası ile hükmolunur. Ayrıca sür

gün cezası da verilir. 
Büyük baş hayvan hırsızlığı failleri hakkın

da Türk Ceza Kanununun 522 nci maddesi uy
gulanmaz. Gerektiği takdirde bu kabîl hüküm
lülerin cezalarının başka bir mahal ceza evinde* 
çektirilmesine de hükmolunabilir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer*. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S . Sayısı : 150) 



— 3 — 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 2/270 
Karar No. 38 

7 . V . 1956 

Yüksek Reisliğe 

5617 sayılı Hayvan hırsızlığının men'i hak
kındaki Kanunun 13 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair, Niğde Mebusu Hasan Hayati Ül-
kün'ün, vâki kanun teklifi, Adalet Vekâleti mü
messilinin huzurunda, tetkik ve müzakere olun
du : 

Teklifte büyük baş hayvan hırsızlığı fiilleri
ne 5617 sayılı Kanunla derpiş olunan cezaların, 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerini değiş
tiren 6123 sayılı Kanun hükümleri ile de artmış 
olduğu, bu suretle fiil ile ceza arasındaki adalet 
nispeti bozulduğundan, 5617 sayılı Kanunun 13 
ncü maddesindeki 3 misli cezanın üçte bir ola
rak azaltılması istenmekte ise de, 

Yurdumuzda, uzun yıllar büyük baş hayvan 
çalma fiillerine mürettep cezaların hafif bulun
ması dolayısiyle, hayvan çalma fiilleri önlene
memiş, büyük miktarda işlenmekte olan bu fiil
lerin, bilhassa halkımızın büyük ekseriyetinin 
ziraatle iştigali dolayısiyle, zirai ve sosyal haya
tımızda husule getirdiği tahripkâr neticeleri ön-
liyebilmek için, 5617 sayılı Kanunla Türk Ceza 
Kanununun bâzı maddelerinde değişiklikler ya
pılarak, hayvan çalma fiillerine verilen cezalar 
ağırlaştırılmıştır. 

Encümende Adliye Vekâleti temsilcisinin de 
belirttiği üzere, cezalardaki bu değişikliklerden 
sonra, yurdumuzda hayvan çalma fiilleri tama
men azalmış bulunmaktadır. 

Büyük baş hayvan hırsızlığına mürettep son 
cezaların tamamiyle memleketimizin bünyesine 
uygun bulunması, bu nevi fiillerin tamamen azal
maması karşısında, ceza miktarlarında tahfifen 
tadilât yapılması isteği yerinde görülmediğinden 
teklifin ittifakla reddine encümenimizde karar 
verilmiştir. 

Umumi Heyete arz edilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

M. M. Kâtip 
Çanakkale Kocaeli 
S. Sezgin S. Dinçer 

Aydın Burdur 
C. Ülkü B. Kayaalp 

Erzincan Erzurum 
8. Perinçek Z. Çavuşoğlu 

îzmir ' Konya 
A. Güngören H. Aydmer 

Malatya Yozgad 
N. Ocakcıoğlu M. Ataman 

Adliye En. Reisi 
Muğla 

İV. Özsan 
Aydın 

N. Geveci 
Çoruh 

M. Önal 
Erzurum 

A. Er yurt 
Konya 

T. F. Baran 

» • * • < » • + -
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Devre : X 
îçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Çanakkale Mebusu Servet Sezgin'in, Süleyman oğlu Rüstem 
Çetinkaya'ya. Vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (2 /124) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Mücadelenin başladığı esnada, Ezine ve havalisinde, kurduğu millî müfrezesiyle, bu ci
varda Yunanlıların halka zülüm yapamamasına ve Yunanlıların bu havalide büyük kuvvetler tut
masına sebebiyet veren, bu arada, birçok müsademeler neticesinde, miktarı 500 ü aşan düşman kuv
vetini imha edip Ezine havalisinde bir millî kahraman olarak tanınan, Rüstem Çetinkaya'ya hide-
matı vataniye tertibinden maaş bağlanmasına dair kanun teklifim esbabı mucibesiyle birlikte ilişik 
sunulmuştur. 

Alâkalı komisyona tevdiine yüksek müsaadenizi saygılarımla arz ederim. 
Çanakkale Mebusu 

Servet Sezgin 

ESBABI MUCİBE 

Yunanlıların, Yurdumuza asker çıkararak, istilâ hareketine başlamaları üzerine, Ayvalık bölgesin
deki Millî mukavemetle ve Edremit Kaymakamı Hamdi Beyin Kuvvei Milliyesiyle teşriki mesaiye 
başlıyan Rüstem Çetinkaya'mn Biga'da, Çerkez Ahmet Beyin tenkiline, Çanakkale Boğazının İngiliz 
ve Fransız kuvvetleri tarafından işgali üzerine, Gelibolu, yarımadasındaki Akbaş İskelesinde mevcut 
cephanelik tahliyesine, iştirakten sonra Hamdi Beyin şehit edilmesi ve 4 Eylül 1336 tarihinde Ezine'
nin Yunanlılar tarafından işgal edilmesi üzerine Hamdi Bey Müfrezesinden ayrılarak müstakil bir 
müfreze teşkil ederek Ezine ve köylerinde halka zulmetmeye başlıyan Yunanlılara ve Yu
nanlılarla teşriki mesai eden hainlere karşı, amansız, şiddetli bir mücadeleye girişerek, Yunanlılar
la iş birliği yapan dönme Mehmet'i öldürmüş,Ezine'nin Sarmısakçı köprüsündeki Yunan karakolunu 
basarak 12 kişilik mevcudundan 10 unu öldürmüş, Ezine - Burgaz yolu üzerindeki Kızılçeşme'de kur
duğu bir pusuda, 33 kişiden müteşekkil Yunan müfrezesini tamamen imha etmiş, Bahçeli köyüne 
doğru posta götürmekte olan Yunan müfrezesinin üzerine hücumla 27 kişilik mevcudundan 24 kişi
yi imha etmiş, Aladağ bölgesinde emniyeti muhafazaya memur olup, zulüm yapan 150 kişilik Yu
nan bölüğünü 21 kişilik maiyeti ile dağıtmış, bu sefer bu bölgedeki emniyet kuvvetlerini 1 500 e çı
karan ve Koçoba köyünü ateşe veren Yunanlıların üzerine, bir kartal gibi atılarak, 150 Yunanı öl
dürüp, diğer köyleri yakmalarına mâni olmuş, Bayramiç ve Yenice kazaları bölgelerinde bunlara mü
masil mütaaddit baskın ve muharebeler yaparak, Yunanlılara ağır zayiat verdirmiştir. 

Yunanlıların Ezine ve civarından çekildikleri sırada, Yunanlılara mütaaddit baskınlar yaparak 
Yunanlıların halka hakaret ve tecavüzlerine ve buraları yakmasma mâni olmuş, Ezine ve havalisin
de bir Millî Kahraman şeklinde kabul edilmiştir. 

Ezine'nin 4 Eylülde yapılan her kurtuluş gününde bu kahramanın, hizmet ve fedakârlıkları min
netle yâdedilir. Rüstem Çetinkaya, bir heykel gibi sessiz, fakat mütevazi, merasimi dinler. „ bütün 
ısrarlara rağmen tek kelime sarf etmez. 
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Millî Mücedelemizin, bu kahraman evlâdı, ne yazık ki, yakın zamana kadar iki günde bir aded 
keçi kesmek suretiyle hayatını kasaplıkla geçirirken, büyük tevazuu dolayısiyle, bu millî hizmetine 
mukabil, kendisine maaş bağlanmasını istememiştir. 

Üç yıldır artık kasaplık da yapamadığından ve ihtiyarladığından, yardım talebine başlamış, 
Başvekâletçe kendisine beher yıl için yüzer liralık yardım yapılmıştır. 

Bir kısım resmî vesikaları Çanakkale Valiliğinin 28 . V . 1951 gün ve 78/1 sayılı ve mütaakıp 
diğer yazılariyle, Başvekâlete gönderilmiş bulunmaktadır. 

Oğulları kendisine yardım edebilecek durumda olmadıkları gibi başka gayrimenkulu de yoktur. 
1303 doğumlu bulunduğundan, ihtiyarlığı ve fakirliği dolayısiyle maddi bakımdan çok kötü vazi

yete düşmüş olan, Rüstem Çetinkaya'mn, ihtiyarhk günlerinde sefaletten kurtulması için, kendisine 
hidematı vataniye tertibinden ayda 150 liralık bir maaş bağlanmasına Yüksek Meclisçe karar veril
mesini derin hürmetlerimle arz ve rica ederim. 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 27 . IV . 1955 

Esas No. 2/124 
Karar No. 54 

Yüksek Reisliğe 

Çanakkale Mebusu Servet Sezgin'in, Süley-
manoğlu Rüstem Çetinkaya'ya vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun 
teklifi alâkalı Hükümet mümessillerinin iştira
kiyle encümenimizde müzakere edildi. 

Teklif sahibinin esbabı mucibe lâyihasında 
tafsilen verilen izahattan ve dosyada mevcut 
vesaikten, Rüstem Çetinkaya'mn memleketin o 
kara günlerinde, yurdun selâmet ve istiklâli 
uğrunda üzerine terettübeden vazifeyi bihakkin 
yaptığına ve bugün de ihtiyaç ve zaruret içinde 
bulunduğuna kaani olunmuştur. 

Millî Mücadelede cansiperane çalışmış olan 
bu kahramanın, bu ihtiyar halinde geçim ihti
yaçları ile başbaşa bırakmayı hiçbir Türkün 

gönlü razı olmıyacağmdan, kanun teklifinin ay
nen kabulüne ittifakla karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince, Bütçe Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur,. 

Encümen Reisi ıM. M. Kâtip 
Ankara • Hakkâri Kayseri 

M. T arkan JJ. Seven H. Kurmel 
Bolu Kocaeli 

S. Baysal N. Akın 
Kocaeli Mardin 
E. Alican A. Kalav 

(İmzada bulunamadı) 
Niğde Siird Tokad 

A. N. Kadıoğlu M. I). Silalp Ö. Sunar 
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ÇANAKKALE MEBUSU SERVET SEZĞÎN'-

ÎN TEKLİFİ 

Süleymanoğlu 1303 doğumlu Büst em Çetinkaya'-
ya hidemaU vataniye tertibinden maaş bağlan

masına dair Kanun 

MADDE 1. — İstiklâl harbi esnasında, teşkil 
ettiği Millî müfrezesiyle Ezine ve havalisinde 
büyük yararlıkları görülen Süleymanoğlu 1303 
doğumlu Rüstem Çetinkaya'ya, hidematı vata
niye tertibinden ayda 150 lira maaş bağlan
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meriyete girer. 

(& Sayısı «. 152) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 2/124 
Karar No. 91 

8.V. 1956 

Yüksek Reisliğe 

Çanakkale Mebusu Servet Sezgin'in, Süley-
manoğlu Rüstem Çetinkaya'ya vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun tek
lifi Maliye Encümeni mazbatasiyle birlikte en
cümenimize havale edilmiş olmakla tetkik ve mü
zakere edildi. 

Teklif sahibi, gerekçesinde Ezine'de Süley-
manoğlu Rüstem Çetinkaya'ya, Millî Mücadele
de Ayvalık, Edremit ve Ezine'de teşkil ettiği 
müfrezelerle takdire lâyık hizmetler ifa ettiği ve 
son zamanlarda artık ihtiyarlıyarak çalışamaz 
hale gelmiş olduğu cihetle hidematı vataniye ter
tibinden maaş tahsisini teklif etmektedir. 

Encümenimizde yapılan birinci müzakeresin
de teklif sahibinin verdiği izahat dinlendikten 
ve bu hususta yapılan görüşmelerden sonra bu 
şahsın Millî Mücadeledeki hizmetinin Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyasetinden sorulmasına ka
rar verilmiştir. 

Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinden gön
derilen 11.1.1956 tarihli ve harb tarihi dairesi 
ifadesiyle yazılan 250 - 2015 sayılı cevabi tezke
rede verilen uzun izahattan sonra o havalide fa
aliyette bulunan millî kuvvetler arasında Rüstem 
Çetinkaya'nm ismine rastlanmadığı bildirilmek
tedir. 

Vatan müdafaası ve memleket dâvasında mil
letin her ferdine terettübeden hizmetin ifası va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisini ieabettir-
miyeceğine binaen teklifin kabulüne encümence 
imkân görülememiştir. 

Mazbatamız Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 

Afyon K. 
M. Â. Ülgeri 

Çoruh 
Y. Gümüşel 

İçel 
/. Gürgen 

izmir 
B. Uz 
Muğla 

A. Sarıoğlu A 
Ordu 

S. Isbakan 
Seyhan 

A. Topaloğlu 
Zonguldak 
8. Ataman 

Reisvekili 
Kırklareli 
Ş. Bahay 

Aydın 
Z. Vray 
Çorum 

Y. Gürsel 
izmir 

A. Aker 
Konya 

R. Bir and 
Niğde 

. İV". Kadtoğlu 
Rize 

H. Ağun 
Tokad 

0. Sunar 

Mazbata M. 
Giresun 

M. Şener 
' Çankırı 
T. Uygur 
Erzurum 
§. Erker 

izmir 
B. Bilgin 

Manisa 
M. Kuroanoğlu 

Ordu 
\ R. Aksoy 

Rize 
/. Akçal 
Yozgad 

D. Akbel 
Zonguldak 
S. Buralı 

t>m<( 
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Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel ve Maraş Mebusu Mazhar 
ûzsoy'un, Gaziantebli Sakıp Nazlı'ya vatani hizmet tertibinden 

aylık bağlanması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (2 /86 ) 

17 . I . 1955 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Gaziantebli Sakıp Nazlı'ya vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkındaki kanun 
teklifi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve rica ederiz. 
Gazianteb Mebusu Maraş Mebusu 

Süleyman Kuranel Mazhar Özsoy 

ESBABI MUCİBE 

Gazianteb Savaşının ve Millî Mücadelenin başından sonuna kadar çalışmış mütaaddit yara 
ve takdirname almış ve gösterdiği hamaset ve kahramanlıktan dolayı 66 sayılı Kanunla kendisine 
İstiklâl Madalyası verilmiş olan 80 yaşındaki Gazianteb'in Şihcan Caddesi 29 numaralı evde otu
ran Sakıp Nazlı müptelâ olduğu felçten yıllardan beri hasta yatmaktadır. Bugüne kadar kendi 
varlığı ile idarei maişet eden bu Vatan evlâdının satacak hiçbir şeyi kalmamış ve ömrünün son 
günlerinde 80 yaşında -perişan bir duruma düşm üştür. Bugün hayır sever vatandaşların verdiği 
üç beş kuruşla geçimini temine çalışmaktadır. Canını ve bütün varlığını Millî Mücadele ve Gazi
anteb Savaşında ortaya koymuş olan ve adı hürmetle «Gazianteb Savaşı» adlı kitaba geçmiş bulu
nan Sakıp Nazlı'ya hayatta bulunduğu müddetçe ayda 200 lira vatani hizmet tertibinden maaş 
verilmesini yurda hizmet edenlerin şeref ve haysiyetinin vikayesi bakımından uygun görerek bu 
kanun teklifimizi saygı ile Büyük Millet Meclisine arz ediyoruz. 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 4 . V . 1955 

Esas No. 2/86 
Karar No. 61 

Yüksek Reisliğe 

Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel ve Ma
raş Mebusu Mazhar özsoy'un, Gazianteb'li Sakıp 
Nazlı'ya vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun teklifi, teklif sahipleri ve alâ
kalı hükümet mümessillerinin iştirakiyle encü
menimizde görüşüldü. 

Kanun teklifinin esbabı mucibesinde belirtil
diği veçhile Gazianteb'li Sakıp Nazlı'nm Millî 
Mücadelede Fransızlarla yapılan Gazianteb çete 
savaşında büyük kahramanlıkları ve fedakârlık
ları görüldüğünü bildiren ve mahallinde hazır
lanmış mazbata ile mumaileyhe verilen İstiklâl 
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Madalyası beratı, kanun teklifi sahipleri tarafın
dan encümenimize ibraz edilmiştir. 

Gerek teklif sahiplerinin ifadelerinden ve ge
rekse mahallinde tanzim olunan mazbatadan Sa
kıp Nazlı'mn Millî Mücadele zamanında büyük 
yararlıkları görüldüğü ve halen muhtaç bir du
rumda olduğu kanaatine varılmış ve kendisine 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasının 
uygun olacağı anlaşılmıştır. 

Ancak, şimdiye kadar bu gibi vatandaşlara 
vatani hizmet tertibinden umumi olarak ayda 
175 lira aylık bağlandığından teklifteki 200 lira 
175 liraya indirilmek suretiyle kanun teklifi en

cümenimizde kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tebliğ 

buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Encümen Reisi M. M. Kâtip 

Ankara Hakkâri Kayseri 
M. Tarkan Ü. Seven H. Kurmel 

Bolu Çorum 
S. Baysal §. Gürses 

İmzada bulunamadı 
Kocaeli Mardin 

E. Alican A. Kalav 
Niğde Samsun 

A. N. Kadıoğlu $. TJluçay 

GAZÎANTEB MEBUSU SÜLEYMAN KURAN-
EL VE MARAŞ MEBUSU MAZHAR ÖZSOY'-

UN TEKLİFİ 
Gazianteb'li Sakıp Nazlı'ya vatani hizmet tertibin

den aylık bağlanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Gazianteb'li Mustafaoğlu 1290 
doğumlu Sakıp Nazlı'ya hayatta bulunduğu 
müddetçe vatani hizmet tertibinden 200 lira ay
lık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

MALÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Gazianteb'li Sakıp Nazlı'ya vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Gazianteb'li Mustafaoğlu 1290 
doğumlu Sakıp Nazlı'ya hayatta bulunduğu 
müddetçe vatani hizmet tertibinden 175 lira ay
lık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Teklif sahibinin ikinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklif sahibinin üçüncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 153 ) 



Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 2/86 
Karar No. 90 

8 . V . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel ve Ma-
raş Mebusu Mazhar özsoy'un, Gazianteb'li Sakip 
Nazlı'ya vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun teklifi Maliye Encümeni maz-
batasiyle birlikte encümenimize havale edilmiş 
olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Teklif sahipleri, gerekçesinde yazılı mucip se
beplere ve tanzim edilen mazbatada münderiç mü
talâalara istinaden Millî Mücadele esnasında Ga-
zianteb'de Aydmbaba Semt Reisliği yapmış olan 
Gazianteb'li Sakip Nazlı'ya ifa ettiği fedakârane 
hizmetlerinden dolayı hidematı vataniye tertibin
den maaş tahsisini talebetmektedirler. 

Kanun teklifinin encümenimizde ilk müzake
resinde teklif sahiplerinden Maraş Mebusu Maz
har özsoy'un vâki izahatından sonra keyfiyetin 
bir defa da Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetin
den sorulmasına dair teklif kabul edilmiştir. 

Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinden mev
rut 11 . I . 1956 tarihli ve 250 - 2015 sayılı cevabi 
yazıda Millî Mücadelede Gazianteb'de Fransız'
larla yapılan ve 1 Nisan 1336 tarihinden 8 Şubat 
1337 tarihine kadar devam eden savaşlarda An-
teb dâhilinde teşekkül eden millî kuvvetler ara
sında Kozanlı cephesinin Aydmbaba semt Reis
liği var ise de bunun kumandanı Müslimağa is
minde bir zat olup maiyetindeki şahısların adla
rının belli olmadığı bildirilmektedir. 

Millî Mücadelede Fransız işgaline karşı bü
tün efradiyle savaşta bulunan ve gazilik unva
nı kazanan bir beldenin içinde ismi Erkânı Har

biyei Umumiye Harb Tarihi Dairesinee tavsif 
edildiği veçhile mukayyet bulunmıyan ve yalnız 
ifa ettiği hizmet karşılığı îstîklâl Madalyasına sa
hip bir insanın emsalleri arasından tefrik edile
rek vatani hizmet tertibinden maaş tahsisinin, 
vatani hizmet tertibinden ' maaş tahsisinde göz 
önünde bulundurulan kıstaslara göre doğru olanıı-
yacağı neticesine varan encümenimiz teklifin 
kabulüne imkân görememiştir. 

Mazbatamız Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 
Afyon K. 

M. Â. Ülgen 
Çoruh 

Y. Gümüşel 
îçel 

1. Gürgen 
îzmir 
B. üz 
Muğla 

A. Sarıoğlu 
Ordu 

8. îşbakan 
Tokad 

Ö. Sunar 

Reis V. 
Kırklareli 
8. Bahay 

Aydın 
Z. Uray 

Çorum 
y . Gürsel 

îzmir 
A. Aker 

Konya 
R. Bir and 

Niğde 
A. N. Kadıoğlu 

Rize 
H. Agun 
Yozgad 

D. Akbel 
Zonguldak 
S. Durak 

Mazbata M. 
Giresun 

M. Şener 
Çankırı 

T. Uygur 
Erzurum 
Ş. Erker 
İzmir 

B. Bilgin 
Manisa 

M. Kurbanoğlu 
Ordu 

R. Aksoy 
Seyhan 

A. Topaloğlu 
Zonguldak 
S. Ataman 

( S. Sayısı : 153 ) 





Devre : X İ CC 
îçtima: 2 S. S A Y I S I : \QD 

Aziziye Tabyasının istirdadına iştirak eden Nene Kırkgöz'ün oğlu 
Yusuf Kırkgöz'e vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair 

kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/333) 

T. C. 
Başvekâlet 17 . XI . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/187 - 3790 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

8 Kasım 1877 tarihinde Aziziye Tabyasının istirdadına iştirak eden Nene Kırkgöz'ün Oğlu Yu
suf Kırgöz'e vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan 
ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 1 . XI . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâ
yihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Yusuf Kırkgöz, 8 Kasım 1877 tarihinde Tziziye Tabyasının düşmandan istirdadına fiilen iştirak 
eden Nene Hatunun oğludur. Nene Hatun Erzurum Noterliğine tanzim ettirdiği 13 . XII . 1954 ta
rihli vasiyetnamesinde, 6036 sayılı Kanun gereğince vatani hizmet tertibinden almakta olduğu maa
şın ölümünden sonra oğlu Yusuf Kırgöz'e verilmesini son arzusu olarak tesbit etmiştir. Bir şahsa 
vatani hizmet' tertibinden maaş bağlanmasının Büyük Millet Meclisinin takdir ve tasvibine bağlı bu
lunması ve kanun mevzuu olması keyfiyeti karşısında böyle bir irade izharının hukuki kıymeti ol
madığında şüphe bulunmamakla beraber, hayatını kazanamıyacak durumda malûl olduğu Erzurum 
Numune Hastanesi Sağlık Kurulunun 992 sayılı ve 5 . X . 1954 tarihli raporu ile sabit olan Yusuf 
Kırkgöz'e vatani hizmet tertibinden maaş tahsisinin, Nene Hatunun aziz hâtırasına milletçe lâyık 
olduğu bir saygı vazifesi mânasına geleceği mucip sebebiyle ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. 1/333 

Karar No. 7 

17 . XII. 1955 

Yüksek Reisliğe 

Aziziye Tabyasının istirdadına iştirak eden 
Nene Kırkgöz'ün oğlu Yusuf Kırkgöze vatani 
hizmet tertibinden maaş tahsiline dair kanun 
lâyihası, ilgili vekâlet ımiümessillerinin iştira
kiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun lâyihasının esbabı mucibesinde ileri 
sürülen hususlar encümenimizee de yerinde gö
rüldüğünden, kanun lâyihası aynen ve ittifak
la kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis 

Ankara 
M. Tarkan 

Bola 
8. Baysal 

Mazbata M. 
A. Karahisar 

O. Talu 

Çoruh 
Y. Gümüşel 

Mardin 
A. Kalav 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Kayseri 

H. Kurmel 
Çankırı 

A. Emrem 
İmzada bulunamadı 

Giresun 
A. îzmen 
Seyhan 

M. Akçah 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

8 Kasım 1877 tarihinde Aziziye Tabyasının is
tirdadına iştirak eden Nene Kırkgöz'ün oğlu 
Yusuf Kırkgöz'e vatani hizmet tertibinden maaş 

tahsisine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 8 Kasım 1877 tarihinde Azizi
ye Tabyasının istirdadına fiilen iştirak eden Ne
ne KVrkgöz'ün oğlu Yusuf Kırkgöz'e, hayatta 
bulunduğu müddetçe vatani hizmet tertibinden 
ayda (170) lira maaş tahsis edilmiştir. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

1. XI . 1955 
Başvekil 

A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Hariciye V. V. 
F. R. Zorlu 

Devlet Vekili 
Başvekil Yardımcısı ve 
Mülî Müdafaa V. V. 

F. Köprülü 
Devlet Vekili 

F. Ulaş 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Velrili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
8. Yırcah 

G. ve inhisarlar Vekili 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Adliye Vekili 
O. §. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
Dr. B. Vz 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
E. Erkmen 

işletmeler Vekili 
8. Ağaoğlu 

( S. Sayı» : 155 ) 
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Butça Encümeni mazbataa 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/133 
Karar No. 94 

1$ . 7 . 195$ 

Yüksek Reisliğe 

Aziziye tabyasının istirdadına iştirak eden 
Nene Kırkgöz'ün oğlu Yusuf Kırkgöz'e vatani 
hizmet tertibinden maaş tahsisine dair Millî Mü
dafaa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Mecli
se takdimi îcra Vekilleri Heyetince kararlaştı
rılıp Başvekâletin 17 . XI . 1955 tarihli ve 
71-187/3790 sayılı tezkeresiyle gönderilen ka
nun lâyihası Maliye Encümeni mazbatasiyle bir
likte encümenimize havale edilmiş olmakla Mil
lî Müdafaa ve Maliye Vekâletleri mümessilleri 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, Aziziye tabyasının düşman
dan istirdadında fiilen iştirak eden merhum 
Nene Öatun'a 6036 sayılı Kanunla tahsis edil
miş bulunan vatani hizmet tertibinden maaşın 
vefatını mütaakıp oğlu Yusuf Kırkgöz'e veril
mesi hususunda sağlığında Noterce tesbit edi
len talebin yerine getirilmesi maksadiyle hazır
lanmış bulunmaktadır. 

Vatani hizmet tertibinden bir kimseye maaş 
tahsis edilebilmek için şimdiye kadar göz önün
de tutulan kıstas o kimsenin ifa ettiği hizmetin 
vatanşümul bir mahiyet arz etmek uretiyle âm
me efkârında yeretmiş olması ve böyle bir ma
aş tahsisi suretiyle zarurete düşürülmemesinin 
temini ve bu uğurda fedainefsetmiş ise geride 
bıraktığı ailesinin sefalete duçar olmamasını te
mindir. 

Mevzuatımızda şimdiye kadar vatani hizmet 
tertibinden kaydıhayat şartiyle maaş tahsis edil

miş bulunan bir kimsenin vefatında bu maaı 
müstahakkı maaş olan ailesine intikal ettirüme-
miştir. 

Bu sebeple merhum Nene Hatun'a kaydıha
yat şartiyle tahsis edilmiş bulunan vatani hiz
met tertibi maaşın da şahsından gayrıya tahsisi
nin doğru olamıyacağı neticesine varan encüme
nimiz lâyihanın kabulüne imkân görmemiştir. 

Mazbatamız Umumi Heyetin tasvibine ar< 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 
Kâtip 

Balıkesir 
M. H. Timurtaş 

Çoruh 
Y. Gümüşel 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

Giresun 
H. Erkmen 

Ordu 
S. îşbakan 

Tokad 
ö. Sunar 

•Yozgad 
D. Akbel 

ReisV. 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Aydın 
Z. Vray 

Çorum 
Y. Gürsel 
Erzurum 

Ş. Erker 
İstanbul 
N. Â. Sav 
Seyhan 

A. Topaloğlu 
Trabzon 
/. Şener 
Zonguldak 
S. Ataman 
Zonguldak 
S. Duralı 

Mazbata M. 
Giresun 

M. Şener 

Çankırı 
T. Uygur. 

Diyarbakır 
H. Turgut 
Gazianteb 
E. Cenanı 

Ordu 
R. Aksoy 

Siird 
B. Erden 

Van 
K. YörükoğİM 

Zonguldak 
H. Balık 

*mnm 
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Kars ' ın Sarıkamış kazasının Karakur t nahiyesinin 54 sayılı 
hanesine kayıtlı Nazımoğlu israfil Karadağ diğer adı ismail 

Karadağ ' ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası (3 /335) 

T. C. 
Başvekalet 21 . IV . 1956 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
11. No : 5/4 - 1291 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten maznun aslen Kars'ın Sarıkamış kazasının Karakurt nahiyesinin 54 sayılı 
hanesinde kayıtlı olup, halen Manisa Ceza Evinde bulunan Nazımoğlu Zeynep'ten doğma 1931 
doğumlu israfil Karadağ, diğer adı İsmail Karadağ hakkında Manisa Ağır Ceza Mahkemesin
den verilen hükmün tasdikine ve sonraki kanuni muamelesinin Büyük Millet Meclisince yapıl
masına dair olup Adliye Vekâletinin 18 . IV . 1956 tarih ve 11337 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
Temyiz Mahkemesinin 31 . V . 1955 gün ve esas; 1040, karar; 1740 sayılı ilâmı ile bu işe ilişkin 
dosyanın bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil V. 
E. Menderes 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 31 . V . 1956 
Esas No. 3/335 
Karar No. 47 

Yüksek Reisliğe 

27 . X . 1953 gecesi Sadık Tekeli parasına 
tamaen öldürmekten ve memnu bıçak taşımak
tan maznun ve mevkuf bulunan aslen Kars'ın 
Sarıkamış kazasının Karakurt nahiyesinin 54 sa
yılı hanesinde kayıtlı olup Turgutlu'nun Şehit
ler mahallesinde oturan asker ve halen Manisa 
Ceza Evinde bulunan Nazımoğlu Zeynep'ten doğ
ma 1931 doğumlu israfil Karadağ, diğer adı is
mail Karadağ'ın ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Manisa Ağır Ceza mahkemesinin 25.11.1955 
tarihinde 955/12 esas ve 955/35 sayı ile verdiği 
kararın Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Daire
since 31 . V . 1955 tarih ve 1131 tebliğ, 1740 
karar, 1040 esas numarasiyle tasdikinden sonra 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi ge
reğince yapılması iktiza eden muamelelerin ik
mali zımnında Başvekâletin 21 . IV . 1956 tarih 
ve 5/4-129,1 sayılı tezkeresiyle encümenimize 
tevdi edilmesi üzerine dosyanın tetkikinde : 

Turgutlu'nun Turan mahallesinden Ali Ek-
beroğlu Sadık Tekel'i 27 . X . 1953 gecesi para
sına tamaan öldürdüğü mahkemece sabit görü
lerek hareketine uyan Türk Ceza Kanununun 
450 nci maddesinin yedinci bendi hükmünce 
idamına hükmedildiği anlaşılmıştır. 

Encümenimizce yapılan müzakere sonunda 
maznun israfil Karadağ diğer adı ismail Kara
dağ'a hükmedilen ölüm cezasının Teşkilâtı Esa-
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siye Kanununun 26 neı maddesi hükmü gereğince 
infazı hususunun Umumi Heyetin tasvibine arz 
olunmasına 28 . V . 1956 tarihinde ittifakla ka
rar verildi. 
Adliye En. Reisi Y. M. M. 

Çanakkale 
S. Sezgin 

Kâtip 
Kocaeli Aydın 

Bu M. Muharriri 
Hatay 

§. înal 

Çorum 
8. Dinçer N. Geveci M. K. Biber oğlu 

Erzurum 
Z. Çavuşoğlu 

Konya 
H. Aydıner 

İmzada bulunamadı 

Kayseri 
O. N. Deniz 

Konya 
T. F. Baran 

Maraş Niğde Samsun 
M. özsoy H. II. Ülkün R. O. Gümüşoğlu 

Sivas Zonguldak Aydın 
§. Ecevit N. Kirişcioğlu C. Ülkü 

»••-« 

( S. Sayısı : 193 ) 



Devre : X 
içtima : 2 S. SAYISI 194 

Alahyamn Sapadere köyünden Mustafaoğlu Hasan Yılmaz'm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 

Encümeni mazbatası (3/331) 

T. C. 
Başvekâlet 21 . TV, 1956 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. : 5/4 - 1289 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

27 . I . 1953 günü taammüden ve aynı, kasıt altında karısı Meryem'le kayınbiraderi Halil, kayın
validesi Ayşe, Halil kızı Sultan ve Eşe'yi öldürmekten maznun Alanya - Sapadere köyünden 
Mustafaoğlu, Fatma'dan olma 1928 doğumlu Hasan Yılmaz hakkında Alanya Ağır Ceza Mahke
mesinden verilen hükmün tasdikine ve sonraki kanuni muamelesinin Büyük Millet Meclisince 
yapılmasına dair olup Adliye. Vekâletinin 18.IV. 1956 tarih ve 11338 sayılı tezkeresiyle gönde
rilen Temyiz Mahkemesinin 6 . IV . 1955 gün ve esas 3124, Karar 1070 sayılı ilâmı ile bu işe iliş
kin dosyanın bağlı olarak sunulduğunu saykılarımla arz ederim. 

Başvekil V. 
E. Menderes 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 3/331 
Karar No. 44 

31 .V . 1956 

Yüksek Beisliğe 

27 . I . 1953 akşamı karısı Meryem Yılmaz 
ile kayınvalidesi Ayşe Yılmaz ve kayınbiraderi 
Halil Yılmaz ve Halil kızı Sultan Yılmaz ve hiz-
metçüeri Eşe özdemir'i aynı kasıt altında ve 
aynı zamanda tabanca ile taammüden öldür
mekten maznun Sapadere köyünden 2 hanede 
kayıtlı Mustafa ve ölü Fatma'dan doğma 1329 -
1928 tashih doğumlu dul ve bir çocuklu ticaret 
yapar sabıkalı Hasan Yılmaz'm ölüm ce
zasına çarptırılmasına dair Alanya Ağır 
Ceza Mahkemesinin 6 . IX . 1954 tarihinde 
1953/22 esas ve 1954/49 sayı ile verdi
ği kararın Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza 
Dairesince 6 . IV . 1955 tarih ve 4409 tebliğ, 
1070 karar, 3124 esas numarasiyle tasdikinden 

sonra Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı mad
desi gereğince yapılması iktiza eden muamele
lerin ikmali zımnında Başvekâletin 21.IV.1956 
tarih ve 5/4 - 1289 sayılı tezkeresi ile encüme
nimize tevdi edilmesi üzerine dosyanın tetkikin
de : 

21 . I . 1953 akşamı karısı Meryem Yılmaz 
ile kayınvalidesi Ayşe Yılmaz ve kayınbiraderi 
Halil Yılmaz ve Halil kızı Sultan Yılmaz ve hiz
metçileri Eşe özdemir'i öldürdüğü mahkemece 
sabit görülerek hareketine uyan Türk Ceza Ka
nununun 450/4-5 nci madde ve bentleri gereğin
ce ölüm cezası ile mahkûmiyetine hükmedildiği 
anlaşılmıştır. 
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Eneümenimizce yapılan müzakere sonunda 

maznun Hasan Yılmaz'a hükmedilen ölüm ceza
sının Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı mad
desi hükmü gereğince infazı hususunun Umumi 
Heyetin tasvibine arz olunmasına 21 . V .1956 
tarihinde ittifakla karar verildi. 
Adliye Encümeni Reisi Bu M. M. 

Muğla \ Çankırı 
N. Özsarı C. Boynuk 

Kâtip 
Kocaeli Aydın Balıkesir 

8. Dinçer C. Ülkü V. Asena 
Çoruh Çorum Eskişehir 

M. Önal M. K. Biberoğlu H. Sezen 
Hatay Hatay Konya 

A. F. Atahan §. İnal T. F. Baran 
Konya • Kütahya Zonguldak 

H. Ay&ıner 8. 8. Nasuhoğlu N. Kiri§cioğlu 

«r *>•<« 
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Kars'ın Posof kazasının G'lvana nahiyesine bağlı Cilvana köyünün 
27 sayılı hanesinde kayıtlı Aydmoğlu Osman Tekin'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 

Encümeni mazbatası (3/336) 

T. C. 
Başvekâlet 21 . IV . 1956 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No : 5/4 - 1288 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

iki kişiyi öldürmekten maznun Kars'ın Posof kazasının Cilvana nahiyesine bağlı Cilvana 
köyünün 27 sayılı hanesinde kayıtlı olup Zonguldak Ceza Evinde bulunan Aydmoğlu, Nazli'dan 
doğma 1338 doğumlu Osman Tekin hakkında Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hük
mün tasdikine ve sonraki kanuni muamelesinin Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Ad
li ve Vekâletinin 18. IV 1956 tarih ve 11336 sayılı tezkeresiyle gönderilen Temyiz Mahkemesi
nin 13 . XI I . 1954 gün ve esas 3150 karar 3544 sayılı ilâmı ile bu işe ilişkin dosyanın bağlı ola
rak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil V. 
E. Menderes 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 31 .V . 1956 

Esas No. 3/336 
Karar No. 48 

Yüksek Reisliğe 

Zonguldak Terakki mahallesi Osmançayırı 
Dağyolu sokakta mukim, Mehmet kızı Macide 
Biçak'ı ve aynı yerde mukim, Mehmet kızı Zeh
ra Albay'ı taammüden öldürmekten maznun 
olup 9 . I I I . 1954 tarihinden beri mevkuf bulu
nan Posof kazasının Cilvana köyünde 22/27 ha
nede kayıtlı olup, Zonguldak'ta Osmançayırı'-
nda oturur, Karadon ocağında kapakçı, Aydın 
oğlu Nazli'dan doğma, 1338 doğumlu, evli, bir 
çocuklu, cahil, sabıkasız Osman Tekin'in ölüm 
cezasına çarptırılmasına dair Zonguldak Ağır 
Ceza Mahkemesinin 9 .IX. 1954 tarihinde 954/55 
esas ve 954/215 sayı ile verdiği kararın Temyiz 

Mahkemesi Birinci Ceza Dairesince 13.XII.1954 
tarih ve 4125 tebliğ, 3544 karar, 3150 esas nu-
marasiyle tasdikinden sonra Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 26 ncı maddesi gereğince yapılması 
iktiza eden muamelelerin ikmali zımnında Baş
vekâletin 2 1 . I V . 1956 tarih ve 5/4-1288 sayılı 
tezkeresiyle encümenimize tevdi edilmesi üzeri
ne dosyanın tatkikmde : 

Zonguldak Terakki mahallesi Osmançayırı 
Dağyolu sokakta mukim, Mehmet kızı Macide 
Biçak'ı ve aynı yerde mukim, Mehmet Kızı Zeh
ra Albay'ı taammüden balta ile öldürdüğü mah
kemece sabit görülerek hareketine uyan Türk 

http://13.XII.1954
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Ceza Kanununun 450/4 ve 5 nci madde ve bent
lerine tevfikan idam cezasiyle mahkûmiyetine 
hükmedildıği anlaşılmıştır. 

Encümenimizce yapılan müzakere sonunda 
maznun Osman Tekin'e hükmedilen idam ceza
sının Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı mad
desi hükmü gereğince infazı hususunun Umumi 
Heyetin tasvibine arz olunmasına 24 . V , 1956 
tarihinde ittifakla karar verildi. 
Adliye Encümeni Reisi Bu M. Muharriri 

Muğla Maraş 
N. özsan M. özsoy 

Kâtip 
Kocaeli 

S. Dinçer 
Denizli 

1. Hadtmhoğlu 
Konya 

T. F. Barın 

Aydın Çorum 
İV. Geveci M. K. Biberoğlu 

Diyarbakır Konya 
M. H. Ünal H. Aydıner 
Kütahya Niğde 

S. S. Nasuhoğlu H. H. Ülkün. 
Enkişehir 
H. Sezen 
Çankırı 

C. Boynuk 

Zonguldak 
N. Kirişcioğlu 

Çanakkale 
8. Sezgin 
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izmir'in Karşıyaka nahiyesinin Sıralı mahallesinden Ismailoğlu 
izzet Çamlıdere'nin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

Başvekâlet tezkeresi ve Açlliye Encümeni 
mazbatası (3/334) 

T. C. 
Başvekalet 21 . IV . 1956 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No : 5/4 - 1287 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten maznun aslen İzmir'in Karşıyaka nahiyesinin Sırali mahallesinden 488/788 sa
yılı hanesinde kayıtlı olup halen Manisa Ceza Evinde bulunan Ismailoğlu Nazime'den doğma 1927 do
ğumlu îzzet Çamlıdere hakkında Manisa Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün tasdikine 
ve sonraki kanuni muamelesinin Büyük Millet M dikince yapılmasına dair olup Adliye Vekâletinin 
18 . IV . 1956 tarih ve 11335 sayılı tezkeresiyle gönderilen Temyiz Mahkemesinin 23 . XI . 1954 
gün ve esas 1510, Karar 3449 sayılı ilâmı ile bu işe ilişkin dosyanın bağlı olarak sunulduığunu 
saygılarımla arz ederim. 

Başvekil V. 
E. Menderes 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No. 3/334 

Karar No. 46 

31 . V . 1956 

Yüksek Reisliğe 

2 . IX . 1952 günü Manisa'nın Çobanisa kö
yünden Abdülkerim kızı 1943 doğumlu Şefia 
Aysel'i zorla kaçırmaya eksik kalkışma, Şefia 
ile kardeşi Mehmet Zeki Aysel'i taammüden ve 
birbiri ardınca aynı kasıtla öldürmek, kendisi
ni yakalayıp elinden suçta kullandığı otomatik 
tabancayı almak istiyen karakol kumandanı 
Mehmetoğlu Mustafa Beyan'ı vazife esnasında 
bir buçuk ay iş ve gücüne mâni olur derecede 
«ilâhla âdiyen yaralamaktan maznun İzmir'in 
Karşıyaka nahiyesinden olup Çobanisa'da Nu-
ru'llahoğlu Karaosmanlarm Şinasi yanında bah
çıvan, îzmir Karşıyaka sıralı mahalle 488/788 

hanede kayıtlı Ismailoğlu Nazime'den doğma 
Filat 1927 doğumlu bekâr, izzet Çamlıdere'nin 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Manisa Ağır 
Ceza Mahkemesinin 5 . IV . 1955 tarihinde 
953/217 esas ve 954/64 sayı ile verdiği kararın 
Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesince 
26. XT.1954 tarih ve 2032 tebliğ 354<>' k:ırar, 
1510 esas numarasiyle tasdikinden sonra Teşki
lâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi gereğin
ce yapılması iktiza eden muamelelerin ikmali 
zımnında Başvekâletin 21 . IV . 1956 tarih ve 
5/4 - 1287 sayılı tezkeresiyle encümenimize tevdi 
edilmesi üzerine dosyanın tetkikinde : 



2 . IX . 1952 günü Manisa'nın Çobanisa kö
yünden Abdülkerim kızı Şefia Aysel'i zorla ka
çırmaya eksik kalkışma, Şefia ile kardeşi Meh
met Zeki Aysel'i birbiri ardınca aynı kasıtla 
öldürmek, kendisini yakalayıp elinden suçta 
kullandığı otomatik tabancayı almak istiyen ka
rakol kumandanı Mehmetoğlu Mustafa Beyan'ı 
vazifesi esnasında bir buçuk ay iş ve gücüne 
mâni olur derecede silâhla âdiyen yaraladığı 

" mahkemece sabit görülerek hareketine uyan 
Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 5 nci 
bendi hükmünce idam cezası ile tecziyesine hük-
medildiği anlaşılmıştır. 

Encümenimizce yapılan müzakere sonunda 
maznun izzet Çamlıdere'ye hükmedilen idam 
cezasının Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 noı 

maddesi hükmü gereğince infazı hususunun 
Umumi Heyetin tasvibine arz olunmasına 
21 . V . 1956 tarihinde ittifakla karar verildi. 

Adliye Encümeni Reisi Bu M. Muharri 
Muğla 

N. özsan 
Kâtip 

Kocaeli 
8. Dinçer 

Çankırı 
C. Boynuk 

Hatay 
A. F. Atahan 

Konya 
T. F. Baran 

Aydın 
C. Ülkü 

Çoruh 
M. Önal 

Hatay 
§. İnal 

Kütahya 
8. 8. Nasuhoğlu 

Eskişehir 
H. Sezen 

Balıkesir 
V. Asena 

Çorum 
M. K. Biber oğlu 

Konya 
H. Aydıner 
Zongudrak 

N. Kirişçioğlu 

...... 
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Bigadic'in Kargın köyünden îsmailoğlu Adem Güler'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 

Encümeni mazbatası (3/333) 

T. C. 
Başvekalet 21.IV. 1956 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü * 
H. No. 5/4-1292 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

8 . V I I . 1954 gece yarısı Bigadiç 'in Kargın köyündeki evlerinde uyumakta bulundukları bir 
sırada bacadan Mehmet ve Fatma Dağdeviren'in evlerine girerek işlemek istediği hırsızlık suçu
nun delil ve emarelerini yok etmek maksadiyle Mehmet Dağdeviren'i bıçakla mütaaddit yerle
rinden vurup öldürmek ve karısı Fatma Dağdeviren'i de öldürmek kasdiyle ağır derecede yara
lamaktan maznun Bigadic'in Kargın köyünden îsmailoğlu Ayşe'den olma, 11 .1 .1932 doğumlu 
Adem Güler hakkında Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün tasdikine ve sonra
ki kanuni muamelesinin Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair olup, Adliye Vekâletinin 
18 . I V . 1956 tarih ve 11333 sayılı tezkeresiyle gönderilen Temyiz Mahkemesinin 3 1 . V . 1955 
gün ve esas; 1262, karar ; 1741 sayılı ilâmı ile bu işe ilişkin dosyanın bağlı olarak sunulduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Başvekil V. 
E. Menderes 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 3/333 
Karar No. 45 

31. V. 1956 

Yüksek Reisliğe 

8 . V I I . 1954 gece yarısı 'Bigadiç 'in Kargın 
köyündeki evlerinde uyumakta bulundukları 
bir sırada bacadan Mehmet ve Fatma Dağdevi
ren'in evlerine girerek işlemek istediği hırsız
lık suçunun delil ve emarelerini yok etmek 
maksadiyle Mehmet Dağdeviren'i bıçakla müta
addit yerlerinden vurup öldürmek ve karısı 
Fatma Dağdeviren'i de öldürmek kasdiyle ağır 
derecede yaralamaktan maznun Bigadiç 'in Kar
gın köyünden 120 hanede kayıtlı îsmail
oğlu Ayşe'den doğma, 11.1.1932 doğumlu 
Âdem Güler'in ölüm cezasına çarptırılmasına 

dair Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesinin 
27.1.1955 tarihinde 1954/151 esas ve 1955/012 
sayı ile verdiği kararın Temyiz Mahkemesi Bi
rinci Ceza Dairesince 3 1 . V . 1955 tarih ve 1047 
tebliğ 1741 karar 1262 esas numarasiyle tasdi
kinden sonra Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 
ncı maddesi gereğince yapılması iktiza eden 
muamelelerin ikmali zımnında Başvekâletin 
2 1 . IV. 1956 tarih ve 5/4 - 1292 sayılı tezkere
siyle encümenimize tevdi edilmesi üzerine dos
yanın tetkikinde : 

8 . V I I . 1954 gece yarısı Bigadic'in Kargın 
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köyünden Mehmet Dağdeviren'i öldürdüğü ve 
karısı Fatma Dağdeviren'i ağır derecede yara
ladığı mahkemece şahit görülerek maznun Adem 
Güler'in hareketine uyan T.C.K. nun 450/7 ve 9. 
maddesi gereğince idamına hükmedildiği an
laşılmıştır. 

Encümenimizce yapılan müzakere sonunda 
maznun Adem Güler'e hükmedilen ölüm ceza
sının Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı mad
desi hükmü gereğince infazı hususunun Umumi 
Heyetin tasvibine arz olunmasına 7 . V , 1956 ta
rihinde ittifakla karar verildi. 
Adliye Encümeni Reisi T. 

M. M. Bu M. Muharriri 
Çanakkale Erzincan 
8. Sezgin 8. Perinçek • 

Kâtip 
Kocaeli 

8. Dinçer 

Aydın 
C. Ülkü 

Çoruh 
M. önal 

Eskişehir 
H. Sezen 

Kütahya 
S. Nasuhoğlu 

Tokad 
Hacıbaloğlu 

Amasya 
1. Olgaç 

Balıkesir 
V. Asena 

Erzurum 
Z. Çavuşoğlu 

izmir 
A. Güngören 

Maraş 
M. özsoy 

Yozgad 
M. Ataman 

Aydın 
İV. Geveci 

Burdur 
B. Kayaalp 

Erzurum 
A. Eryurt 

Kayseri 
0. N.. Deniz 

Niğde 
H. H. Ülkün 

Zonguldak 
N. Kirişcioğlu-
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Vakıflar Kanununa ek kanun lâyihası ve Maliye» Adliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/337) 

T. C. 
Başvekâlet 17 . Xf . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-201/3787 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vakıflar Kanununa ek olarak hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 
1. I I . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğunu 
saygılarımla ara ederim. 

Başvekil 
A. Mtnderm -

ESBABI MUCÎBE ^*"" " 

2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 ve 29 ncu maddelerinde, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren on yıl zarfında, icareteynli gayrimenkullerle mukataalı toprakların, yıllık icare 
ve mukataalarmm yirmi misli bir taviz karşılığında mutasarrıflarının mülkiyetine geçirilerek tas
fiye edileceği ve bu müddet zarfında tavizleri ödenerek mülkiyete geçirilmemiş olan gayrimen-
kullerin kendiliğinden mutasarrıfının mülkiyetine geçerek vakfın hakkının ivaza döneceği ve 
gayrimenkulun bu ivaz karşılığında birinci derece ve birinci sırada ipotek sayılıp mutasarrıfının 
b^şka mallarına da müracaat edilmek suretiyle Tahsili Emval Kanununa göre tahsil olunacağı 
yazılı bulunmaktadır. 

Sözü geçen taviz bedellerinin ilk taksitinin peşin ve geri kalan kısmının dört yılda ve dört 
müsavi taksitte ödenebileceği de yine bu kanunun 28 nci maddesi ieabmdandır. 

Bu kolaylığa rağmen 1935 yılından 1945 yılının ilk aylarına kadar geçen müddet zarfında an
cak % 20 sinin mülkiyete geçirildiği anlaşılmış ve nispetin bu kadar düşük olmasında gayrimen
kul kiralarının dondurulmuş'bulunması ve aynı zamanda İkinci Dünya Harbinin iktisadi sahada 
doğurduğu güçlüklerin de âmil olduğu neticesine varıldığından bu on yıllık tasfiye müddeti, 
13 . VI. 1945 günlü ve 4755 sayılı Kanunla on yıl uzatılmıştır. Bu on yıl da 13 . XII . 1955 tari
hinde sona erecektir. 

Tine 2762 sayılı Kanunun 30 ncu maddesinde, icareteynli gayrimenkullerle mukataalı toprak
ların tavizleri tamamen vakfa ödenmiş olmadıkça bu mallar üzerindeki temliki tasarrufların ta
pu idarelerince tescil olunamıyacağına dair bir hüküm de meveudolduğundan bu tasfiye işi daha 
ziyade temliki tasarruf muamelelerinin tescili sırasında vukubulmakta idi. Bu mecburiyet; ne de 
olsa tescil işlerini geciktirdiği cihetle Tapu Harçları Kanununa ek 23 . III . 1950 günlü ve 5625 sa
yılı Kanunla kaldırılarak gayrimenkul mallara mütaallik tapu idarelerince yapılacak her çeşit 
muamelelerin vakfa ait taviz bedellerinin tahakkuk ve tahsiline de talik edilemiyeceğine dair 
bir hüküm vaz'edilmiş olduğundan esasen ağır giden tasfiye işi bir kat daha yavaşlamıştır. 

Yapılan son tesbite göre, mevcudolan (211 792) parça icareteynli ve mukataalı gayrimenkul-
den ancak (107 641) parçası mülkiyete çevrilerek (92 500) parçası İstanbul'da olmak üzere 
(104 151) parçasının henüz tavizleri ödenmediği anlaşılmıştır. 



MülHj^İf çevrilen (107 641)- parça gayrimenkülden (7 730 868) lira taviz bedeli alınmış olup 
geri kalan (104 151) parça gâyrimenkulden de sekiz milyon lira civarında bir taviz alınacağı tah
min edilmektedir. Şu erkama göre tasfiye nispeti „% 50 den biraz fazladır. 

Yukarda da arz edildiği üzere ikinci on yıllık »müddetin de hitamında, bahis konusu gayrimen-
kull er kendiliğinden mutasarrıflarının mülkiyetine geçerek vakfın hakkı ivaza Jinkılâbedeeek ve 
o gayrimenkul bu ivaz karşılığında birinci derece ve birinci sırada ipotek sayılarak mutasarrıfı
nın başka mallarına da müracaat edilmek suretiyle tahsiline tevessül olunacağından bilhassa İstan
bul'da bulunan (92 500) parça gayrimenkul mutasarrıf mm düşeceği durum teemmüle değer bir 
keyfiyettir. 

Yukardan'beri açıklanan durum ve mülâhazaya binaen; 13. VI. 1945 tarihli ve 4755 numaralı 
Kanunla 10 yıl uzatılmış olan bu müddetin, hitamı tarihinden itibaren 10 yıl daha uzatılması uy
gun görülerek ilişik kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 17 . XII . 1955 
Esas No. 1/337 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

Vakıflar Kanununa ek kanun lâyihası, alâkalı 
vekâlet mümessillerinin iştirakiyle encümenimiz 
de müzakere edildi. 

Kanun lâyihasının esbabı mucibesinde ileri 
sürülen hususlar, encümenimizce de yerinde gö
rüldüğünden, kanun lâyihası aynen ve mevcudun 
ittifakiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Adliye Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye En. Reisi M. M. Kâtip 

Ankara Afyon K. Kayseri 
M, Tarkan O. Tdlu ff. Kurmel 

Amasya Bolu Çoruh 
H. Koral 8. Baysal Y. Gümüşel 

Giresun Seyhan Siird 
A. îzmen M. Akçalı M. D. Süalp 

İmzada bulunamadı 

Sivas 
K. Oskay 

- (fc Sayısı :>203) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Kanununa ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5 . V I . 1935 tarihli ve 2762 
sayılı Vakıflar Kanununun 4755 sayılı Kanunla 
on yıl uzatılmış olan 29 ncu maddesindeki müd
det, hitamı tarihinden itibaren on yıl daha uza
tılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde mer
iyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya, 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

1 . I I . 1955 
Başvekil 

A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Hariciye V. V. 

F. E. Zorlu 

Devlet Vekili 
Başvekil Yardımcısı ve 

Millî Müd. V. V. 
F. Köprülü 

Devlet Vekili 
F. Ulaş 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

îk. ve Ticaret Vekili 
S. Yıtrcalı 

Güm. ve înh. Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sın. ve îç. Mua. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 
Çalışma Vekili 
H. Erkmm 

İşletmeler Vekili 
8. Ağaoğlu 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 1/337 
Karar No. 24 

25 . J . 1956 

Yüksek Beisliğe 

Vakıflar Kanununa ek kanun lâyihasının, Ma
liye Encümeni mazbatasiyle birlikte, encümeni
mize tevdii üzerine Vakıflar Umum Müdürünün 
huzuriyle yapılan tetkik ve müzakeresi sonunda: 

2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 ve 29 ncu 
maddelerine nazaran, Vakıflar Kanununun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıl zarfında, 
icareteyinli gayrimenkullerle, mukataalı toprak
ların yıllık icare ve mukataalarının, 20 misli 
bir teffiz karşılığında mutasarrıflarının mülki
yetine geçirilerek tasfiye edileceği ve bu müd
det zarfında, teffizleri ödenerek, mülkiyete ge
çirilmemiş olan gayrimenkullerin kendiliğinden 
mutasarrıfının mülkiyetine geçerek vakfın hak
kının ivaze döneceği ve gayrimenkulun bu ivaz 
karşılığında, birinci derece ve birinei sırada ipo

tek sayılıp mutasarrıfının başka mallarına da 
müracaat edilmek suretiyle Tahsili Emval Kanu
nuna göre tahsil olunacağı yazılı olduğu halde, 
Vakıflar Kanununun yürürlüğe girdiği 1935 yı
lından itibaren 1945 yılma kadar, geçen on yıl
lık müddet zarfında, icareteyinli ve mukataalı 
gayrim enkullerden ancak yirmisinin tasfiye edil
mesi, İkinci Cihan Harbinin husulünden doğan 
iktisadi güçlükler gibi birtakım sebepler beyanı 
ve esbabı mucibesi altında, bu tasfiye müddeti 
4755 sayılı Kanunla on yıl müddetle 13 . X I I -
1955 tarihine kadar uzatılmış ve halen 
işbu lâyiha ile de, mevcut gayrimenkullerin yüz
de elli kadarının tasfiye edilmediği ve tapu 
idarelerince, tasfiye yapılmadıkça her çeşit ta
pu muamelelerinin yürütülmediği belirtilerek, 
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müddetin on yıl daha uzatılması istenmekte ise 
de, 

4755 sayılı Kanunla verilen on yıllık müd
detin 13 . XII . 1955 tarihinde nihayet bulması 
dolayısiyle, halen 2762 sayılı Kanunun 27 ve 
29 ncu maddelerine göre icareteyinli ve muka
taalı gayrimenkullerin, mutasarrıflarının mül
kiyetine geçmiş olup, vakfın hakkının ivaze 
dönmüş ve gayrimenkullerinde, bu ivazlar 
karşılığı birinci derece ve birinci sırada vakfa 
karşı ipotekli duruma düşmüş bulunmalarına 
binaen, on yıllık yeni temdit süresinin kabulü 
halinde, icareteyinli veya mukataalı gayrimen
kul mutasarrıflarının kanunen iktisabettikleri 
malik durumunu kaybedecekleri, böylece mük
tesep haklarının ihlâl edileceği aşikâr bulun
masına, halen büyük bir kısmı istanbul'da bu
lunan, tasfiye edilmemiş 92 500 aded, icarete
yinli veya mukataalı gayrimenkullerin mevcu
diyeti de, artık rızai tasfiye halinin bir türlü 
tahakkuk etmediğinden, Vakıflar Kanununun 
27 ve 29 ncu maddeleriyle kasdedilen kesin tas
fiyenin bir zaruret halini aldığını göstermesi
ne, esasen vakfın hakkı sadece yirmi yıllık iea-
re veya mukataadan ibaret bir ivaza taallûk 
edip, bu ivazın da, gayrimenkullerin birinci de
rece ve birinci sırada, vakfa kanunen ipotekli 
sayılın alan sebebiyle, teminat altında bulunup, 

tasfiye müddetinin uzatılmasında, vakfın bir 
menfaati bulunmamasına binaen kanun lâyiha
sının kabulünde isabet mütalâa edilmediğinden 
reddine karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine sunul
mak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Adliye Encümeni Reisi Y. 
M. M. 

Çanakkale 
.#. Sezgin 

Ankara 
Z. Gökçer 

İmzada bulunamadı 
Çankırı Çorum 

C Boynuk M. önal 
Erzinca n E r zurum 

8. Perinçek Z. Çavuşoğjiu 
İmzada bulunanı. 

Hatay İsparta 
A. F. Atahmı S. Bügiç 

Konya 
Söz hakkım mahfuzdur 

H. Aydfîner 
Malatya 

N. Ocakeıoğlu : 
imzada bulunamadı 

Kâtip 
Kocaeli 

8. Dinçer 
Balıkesir 
V. A sena 

Çorum 
M. K. Bib er oğlu 

Erzurum 
A. Eryurt 

adı 
Kayseri 

0. N. Denk 
Konya 

T. F. Baran 

'Malatya 
1/. Z. Tuhmay " 

Maraş Zunguldak 
M. özsoy N. Kirişeioğlu 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. İ/337 
Karar No. 107 

I . VI . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Vakıflar Kanununa ek olarak hazırlanan 
ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heye
tince kararlaştırılıp Başvekâletin 17 . XI... 1955 
tarihli ve 71/201 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun lâyihası Maliye ve Adliye encümenleri 
mazbatalariyle birlikte encümenimize havale 
edilmiş olmakla Vakıflar! Umum Müdürü hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Lâyihanın istihdaf ettiği husus, 2762 sayılı 
Vakıflar Kanununun 4755 sayılı Kanunla on 
yıl uzatılmış olan 29 ncu maddesindeki müdde
tin hitamı tarihinden itibaren daha 10 yıl uza
tılmasıdır. 

Bahsi geçen müddet, Vakıflar Kanununun 
meriyet tarihinden itibaren icareteyinli gayri-
menkullerle mukataalı arazinin bu vaziyetleri-
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hin tasfiyesine mütaallik olup icare veya mu-
kataalannm 20 misli bir teff iz karşılığında 
mutasarrıflarının mülkiyetine geçmesini temin 
ediyordu. Bu müddet zarfında teffiz ödeme
si yapılmadığı takdirde ise gayrimenküller oto
matik olarak mutasarrıflarının mülkiyetine 
geçmekle beraber vakfın hakkı ivaza inkılâbe-
decek ve ivaz gayrimenkul üzerinde vakıf le
hine birinci derecede ipotek sayılıp icabında 
mutasarrıfın başka mallarına da müracaat su
retiyle Tahsili Emval Kanununa göre tahsil 
olunacaktır. 

Birinci on senelik müddetin hitanımda tas
fiye tamamlanmış olduğundan 4755 sayılı Ka
nunun, İkinci Dünya Harbinden doğan müc
bir sebepler mucip sebebiyle, 13 . XII . 1955 
tarihinde nihayet bulmak üzere daha on se
nelik bir müddet verilmişti. Kanun lâyihası, 
bu müddet zarfında da tasfiyenin yarı yarıya 
yapılmamış bulunduğunu ve tasfiye yapılma
mış gayrimekuller üzerinde tapu muameleleri
nin yürütülemediği mucip sebebiyle daha on 
yıllık- bir müddeti derpiş etmektedir. 

Halen kısmı âzami İstanbul'da olmak üzere 
tasfiyeye muhtaç 92 500 gayrimenkulun mutasar
rıflarına tam mülkiyet hukukunu temin edecek 
olan böyle bir müddet temini aslında nefsi masla
hata uygun ise de 1 . XI . 1&55 tarihini taşıyan 
lâyiha Maliye Encümeninde 17 . XII . 1955 tari
hinde müspet karara bağladığı vakit yirmi se
nelik müddet esasen dolmuş ve 2762 sayılı Kanu
nun 27 ve 29 ncu maddelerine tevfikan icare-
teynli ve mukataalı gayrimenküller kendiliğin

den mutasarrıfların mülkiyetine geçmiş ve btitt* 
lar üzerinde vakfın ivazdan gayri bir hakkı kal
mamıştır. 

Adliye Encümeni mazbatasında belirtildiği 
veçhile mutasarrıfların iktisabettikleri malik du
rumun iptali ve eski durumun iadesi artık bahis 
mevzuu olamıyacağından vakfın ipotekle tahtı te
minde bulunan ivaz hakkının tahsili için evvelki 
kanunda vaz'edilmiş olan Tahsili Emval Kanu
nuna müracaat hakkının kullanılmasından başka 
bir sureti halle imkân görülemediği ve dolayı-
siyle kanun lâyihasının Adliye Encümeninin gö
rüşüne uyularak encümenimizce de reddi kabul 
edilmiştir. 

Mazbatamız Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Eeisliğe sunulur. 

Reis V. 
Kırklareli 
«5- Bakay 

Afyon K. 
M. Â.fJlgm 
Çoruh 

Y. Gümüsel 
Erzurum 
Ş. Erker 

İzmir 
A. Aker 

Ordu 
S. tşbakan 

M. M. 
Giresun 

M. Şener 
Ankala 
M. Ete 

Çorum 
Y. Gürsel 
Eskişehir 

A. Potuoğtu 
İzmir 

B. Bilgin 
Bize 

İT. Agun 

Kâtip 
Balıkesir m 

M. H. Timurtaş 
Çankırı 

T. Uygur 
Diyarbakır 
H. Turgut 

İstanbul 
M. Sarol 
Ordu 

R. Aksoy 
Seyhan 

A. Topaloğîu 
Sinob Tekirdağ Tokad 

N. Sertoğlu Z. Eratflman O. Sunar 
Trabzon Zonguldak Zonguldak 
/. Şenel S. Atamam, S. Duralı 

wmm» 
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lütima: 2 S. S A Y I S I : 205 

Antalya Mebusu Burhanettin Onat'm, Vakıflar İdaresini ıslah 
için bir Danışma Kurulu teşkiline dair kanun teklifi ve Maliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/32) 

6 » XI. MS 
i W * * » * * » 

Vakıflar idaresini, ıslah için bir Danışma Kurulu teşkiline dair kanun teklifimi gerekçesiyle 
birlikte ilişik olarak sunuyorum. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini sygüarıinla arz ve rica ederim. 
Antalya Milletvekili 

Dr. Burhanettin Onat 

Vakıflar İdaresini ıslah için bir Danışma Kurulu teşkiline dair kanun teklifi 

Gerekçesi 

Türk Vakıfları büyük ve asîl milletimizin daha sekiz yüz yıl evvelinden şefkat, sosyal yardım, 
imarcılık, şehircilik, millî müdafaa, dindarlık, hukuk ve medeniyette çok ileri bir merhaleye eriş
miş bulunduğunu ve birçok hususlarda dünyaya örnek olduğunu gösteren kutsal bir müessesedir. 
Dünyanın başka yerlerinde yalnız bâzı dinî müesseselerin gösterdiği pek mahdut şefkat ve yardı
mın dışında bütün insanların kendi kabuğunun içine çekilip hemcinsinin ıstıraplarına kayıtsız ya
şadığı devirlerde Türk Vakıfları hastaneler yapmış ve hastalara en iyi şekilde bakacak ve en iyi 
besliyecek şartlar ve imkânlar sağlamış, Avrupada delilerin içine şeytan kaçmış diye zincirle mağa
ralara bağlayıp taşlanarak öldürüldükleri devirde, deliler insanların şefkat ve ihtimama en çok muh
taç olan uzuvları dır diye timarhaneler yapmış ve onları yalnız ilâçla değil, bugün Garp memle
ketlerinde tatbik edildiği gibi, musiki ile de tedavi etmiş, kuş eti ile beslemiştir. (Fâtih Sultan 
Mehmet'in vakfiyesi bu hakikatin en parlak misalidir.) 

İşsizleri, fakirleri doyurmak için imaretler kurmuş, sanat erbabından olup da iş esnasında sakatla
nanları ömrünün sonuna kadar geçindirecek tahsisat bağlamıştır. (Beykoz Cam Fabrikasında çalı-

\ sırken malûl olan işçiler için tesis edilen vakfiye bir ödeme şartına bağlı olmaksızın daha o zaman 
kurulmuş bir işçi sigortası mahiyetindedir.) 

Türk vakıfları mekteplerde, medreselerde okuyan talebenin iaşesini, okuyacakları kitapları temin 
etmiş, öksüzleri giydirmiş, açları doyurmuş, garipleri korumuş, parasızlıkları yüzünden evlenemiyen 
gençleri evlendirmiş, köleleri, cariyeleri azadetmiş, borç yüzünden hapse atılanların borcunu ödiyerek 
hürriyetlerini kurtarmış, bir hizmetçinin kırdığı çanak çömleğin parasını ödiyerek onu dövülüp 
azarlanmaktan kurtarmış, yokuşlarda hamalların yüklerini dayayıp dinleneceği yerler, uzun ve ço
rak kervan yollarında çeşmeler, sarnıçlar, kuyular, sığınaklar, köylerde değirmenler, bulgur di
bekleri, çeltik dinkleri yapmıştır. 

Hayvanları himaye hareketi Avrupa'da ancak on dokuzuncu asrın sonlarına doğru başladığı 
halde Türk vakfı şefkat ve merhamet kolunu daha yüz yıllarca evvel o biçare mahlûklara da uzat
maktan geri durmamış. Kuşlara tüniyecek yuvalar, kanadı sakatlanıp göç zamanında hemcinsle
riyle beraber gidemiyenler için melceler ve nafakalar tahsis etmiş, köpekler ve hayvanlar için ay
rı ayrı su içecek yalaklar, yük taşıyamıyacak kadar ihtiyarladıkları ve sakatlandıkları zaman öldü-



_ 2 — 
rülmemeleri veya açlıktan ölmemeleri için meralar tahsis etmiştir. (Şam'ın en gü£el yerinde t e 
Berede nehri kenarındaki Merce çayırı Yavuz Sultan Selim'in bu gibi hayvanlara vakfettiği bir yer
dir. Bugün hâlâ orada sakat ve ihtiyar hayvanlar otlamaktadır.) 

Bugün yalnız memleketimizi değil Adriyatik'ten Hind denizine kadar idaremiz altında bulun
muş memleketleri birer taç gibi süsliyen mabetler', mescitler, türbeler, medreseler, muvakkithaneler, 
imaretler, çeşmeler, sebiller, şadırvanla/, kütüphaneler, hanlar, hamamlar, başlıca nehir ve ırmak
ların üstüne kurulmuş köprüler, yollar üzerindeki kervansaraylar hep bu kutsal müessesenin bize 
bıraktığı mukaddes emanetlerdir. Bugün şehir ve kasabalarımızın birçoklarında olduğu gibi Kıbrıs 
ve Rodos'un her çeşmesinden akan ve her bahçesini sulayan sular Türk vakfının eseridir. İmpara
torluğumuzdan ayrılıp birer Devlet kurmuş olan bâzı milletlerin hükümdarlarının oturduğu saray
lar bile o Türk' vakfına aittir. '-

Mevcut vakfiyeler tetkik edildiği zaman istanbul gibi büyük şehirlerde yapılacak binaların şe
hir estetiğine uygun olup olmadığı incelenmesi için mimara ödenecek para, çocukların kömürle çi
zip kirlettiği sokak duvarlarını temizlemek, yerlere tükürülen balgamları, üzerlerine kül dökerek 
süpürüp denize atmak için vakıflar yapıldığını ve bu arada umumi hela tesislerinin d,e ih
mal edilmediğini hayretle görürüz. 

Vakıflar müessesesi memleket müdafaasında da çok büyük hizmetler görmüştür. Çanakkale bo-
ğazmdaki tabyaların bir kısmı vakıftır. Onları vakfeden yalnız inşa ve tesisleriyle kalmamış, 
tabyaların bütün silâh ve teçhizatını da temin etmiş, onları müdafaa edecek asker ve zabitlerin ay
lık ve iaşelerini temin edecek tesisler de vücuda getirmiş, Devlet hazinesinin tamtakır boş oldu
ğu zamanlarda Garb'a sefer eden bütün bir ordunun harb masrafım vakıflar müessesesinin ödedi
ği olmuştur. 

Türk vakıfları tersaneler yapmıştır. Bugün Haliç'teki tersanenin en kuvvetli bir tesisi olan 
Valide Kızağı bir vakıftır. Yine Vakıflar müessesesi fırtınalı havalarda gemileri karaya vur
maktan korumak ve karanlık gecelerde onlara yollarını göstermek için deniz fenerleri tesis et
miş, fenerde yakılacak zeytinyağını ve fenercinin aidatını temin için de yambaşmda geniş zeytin
likler vakfetmiştir. 

Bir adamın elbisesi bir ağacın dalma takılacak olursa elbisesini feda edip ağacın dalını kes
memesi için parasını ödiyecek bir tesis vücuda getirilmesi Türk vakfının ağaç sevgisine ve me
deni terbiyeye ne kadar kıymet verdiğini gösteren misallerden biridir. 

Son zamanlara kadar mabetlerimizde namaz kıldıran, va'zeden, ezan okuyan din adamlarımı
zın hepsini Vakıf müessesesi beslerdi. Bu hayratın gelir kaynaklan elden çıkınca onlar da peri 
şan bir hale düşmüşlerdir. Bunların bir kısmı hâlâ vakıfların sağladığı imkânlarla yaşamakta, 
bir kısmı ise Diyanet İşleri bütçesinin temin ettiği aidatla kıt kanaat geçinmektedirler. 

Vaktiyle servetlerinin büyük bir kısmını hayır işlerine vakfeden zenginler evlât ve torun
larının miraslarını heder etmemeleri için geriye kalan servetlerini de ya tamamiyle veyahut da 
birtakım kayıt ve şartlarla evlâtlarına vakfetmişlerdir. Bütün bunlardan bir vakıflar hukuku meydana 
gelmiştir ki hukuk sahasında çok mihim bir yer işgal etmektedir. 

Türk vakıflarının vücuda getirdiği tesirler saymakla tükenecek gibi değildir. Tenevvüü ba
kımından tetkik edilecek olursa bu insani, sosya] ve medeni tesislerin meşrut olduğu hizmetler 
çeşidinin bin üç yüzü mütecaviz olduğu görülür. 

Ne yazık ki, Türk Milletinin yalnız bir asker millet değil, kurucu, yapıcı ve insanlığın en has
sas ve en şefkatli duygularına sahip medeni bir millet olduğunu dünyaya ispat ve ilân eden bu 
kutsal müessese İmparatorluğumuzun inhitat devrinde başlıyan ve maalesef bugüne kadar devam 
eden fena idare yüzünden mahvolmak durumuna düşmüştür. O, hastalara şifa veren, insanların 
ıstıraplarını dindiren, açları doyuran, mabetleri yaşatan, tesislerin geîîr kaynakları birer bireı 
elden çıkarıldığı için hepsi birer birer sönmüş ve memleketimiz bu .feyizli müessesenin nimetle
rinden mahrum kalmıştır. Bugün - İstanbul'da Kızılaym açtığı aşevi müstesna - fıkaraya yemek 
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veren bir tek imaret kalmamıştır. Her biri birer pırlanta kadar kıymeti olan ve bugünkü şart 
larla yerlerine konması imkânı bulunmıyan camiler, mescitler, türbeler, sebiller, ve bugün bile 
bâzı üniversite talebesine veya bir kısım faki • vatandaşlara melce olan medreseler birer birer 
harabolmakta ve bu suretle memleket millî âbidelerini kaybetmektedir. Bunların gelir kaynak
ları kalmadığı cihetle tamirleri yapılmadığı gibi kapısı, penceresi kalmamış olan, minaresi yıkılan, 
kubbesi çatlıyan birçok cami ve mescitlerimiz ya yok pahasına satılmakta veya depo, imalâthane 
ve hattâ bâzan ahır olarak kullanılmaktadır. Ba yüzden birçok şehir ve kasabalarımızdaki cami
ler halkın ihtiyacını karşılıyamamakta, bilhassa cama ve bayram namazlarında bir kısım halk 
camide yer bulamadıkları için boyunlarını büküp geriye dönmektedirler. Bu âbidelerin bakımsız
lığı bu şekilde devam edecek olursa belki elli sene sonra mevcudiyetleriyle övündüğümüz bu 
eserlerden elimizde çok az bir şey kalmış olacaktır.. 

Hukuk bakımından her hangi bir vâristen hiçbir farkı olmıyan vakıf evlâtları ise irsen ve 
kanunen hakları olan beş on kuruşu alabilmek için haftalarca, aylarca evkaf dairelerinde sürü
nüp dilenci gibi avuç açmakta ve birçokları canlarından bezip küçük bir tazminat mukabilinde 
haklarını evkafa terketmektedirler. 

Evkaf arazisinin, eskilerin (cebelimubah) diye tavsif ettiği sahipsiz araziden farkı kalmamış
tır. Gecekondular en ziyade evkaf arsaları üzerine konar. Köylü ve aşiretler bu araziyi gelişigü
zel işgal ederler. Toprak dağıtımı bahis konusu olduğu zaman ilk önce vakıf araziye göz dikilir. 
İstimlâki en kolay, en ucuz arazi vakıf topraklarıdır. Bilhassa son seneler zarfında hiçbir arazi ev
kaf arazisi kadar tecavüz ve yağmaya mâruz kalmış değildir. Milletimiz yabancı, düşman emvali
ne bile hürmet ve haklarına riayet etmeyi şiar edinmiş ve bu vasfiyle bütün dünyanın saygı ve 
takdirini kazanmış bir millet olduğu halde birçoğu mukaddes ve sosyal hizmetlere meşrut olan 
vakıf mallarının bu şekilde yağma ve tecavüze mâruz kalması, üzerinde ibret ve elemle durulup dü
şünülecek bir keyfiyettir. 

Son üç, dört sene içinde Vakıflar İdaresinin kalkınmaya matuf hamleleri, mevzuatın engelleri 
ve teşkilâtın akameti yüzünden semeresiz kalmıştır. Şahıslar elinde birer servet kaynağı olan zey
tinlikler, ormanlar, tarlalar, emlâk ve akaarlar bu idarenin elinde bilançosu her sene zararla kapa
nan tesisler halindedir. Bugün yürürlükte olan mevzuata göre Vakıflar İdaresi hayır işine meşrut 
bir akaarın icrasını alır. Fakat aldığı parayı o vakfın imarına hasredemez, başka yerlere harcar. 
Halkın yeniden tesis ettiği bir cami için akaar olarak vakfettiği dükkânların icarını da alır. Fa
kat icabettiği zaman tamiri için on para vermez. Bu yüzden yeni vakıf tesisleri yapmak için halk
ta ne heves, ne de cesaret kalmamıştır. 

İmparatorluğumuzdan ayrılan memleketlerde milyarlara baliğ olan vakıf servetleri vardır. Şim
diye kadar bunları arayıp sormak kimsenin aklına gelmemiştir. 

Gerçi inkılâptan sonra medreseler kapanmış;, mektepler Maarife, köprüler, yollar Bayındırlığa,' 
sular, çeşmeler, mezarlıklar belediyelere intikal etmiştir. Fakat memlekette sosyal yardım kifayet
sizliği bütün fecaatiyle kendini hissettirmektedir. Bugün elde kalmış bulunan evkaf tesislerini der
leyip toparlıyarak modern bir iktisadi müessese haline getirip gelir kaynaklarını birkaç sene için
de inanılmıyacak fair raddeye ulaştırdıktan sonra bugün her zamandan ziyade muhtacolduğumuz 
iıriaretleri ihya etmek, hastaneler, dispanserler açmak, öksüzleri giydirmek, yoksullara yardım et
mek, harabiye yüz tutan mâbedleri tamir ve bir zaman sonra yenilerini bile inşa etmek, hademei 
hayratı bugünkü sefil ve perişan durumundan kurtarıp onları lâyık oldukları hayat seviyesine ka
vuşturmak mümkündür. Bu tesisler yeniden işlemeye başladığı andan itibaren memlekette sosyal ıs
tırap azalacaktır. Maddi hiçbir faydası olmasa bile milletimizin ezelî hayırseverliğini sosyal teş
kilâtçılığını temsil eden bu müesseseyi medeniyetimizin bir miyarı olarak yaşatmaya mecburuz. Fa
kat bu emelin tahakkuku için bugünkü idare sisteminin kökünden yıkılarak yeniden tesis ve tan
zimi ve evvel 'emirde bu müesseseye muhtar ve müstakil hüviyet verilmesi şarttır. Vakıflar hukuku
nun ihtiva ettiği hükümleri bugünkü şartlarla telif ve müessesenin idari, malî ve hukuki veçhesini 
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tâyin ile en iyi bir şekilde işlemesini temin edecek hükümleri ihtiva-eden bir kanun tasarısı ve bu 
tasarıya bağlı nizamname ve talimatnameleri hazırlamak için bu işlerle alâkalı makam ve şahsi
yetlerden müteşekkil bir danışma kurulunun teşekkülünü zaruri gördüğüm cihetle bu hususu Büyük 
Meclisin yüksek tasvibine arz etmiş bulunuyorum. 

Antalya Milletvekili 
Dr. Burhanettin Onat 

ANTALYA MEBUSU BURHANETTİN 
ONAT'IN TEKLÎFÎ 

Vakıflar İdaresini ıslah için bir Danışma Kurulu 
teşkiline dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Vakıflar İdaresini muhtar ve 
müstakil bir müessese haline getirmek ve tâbi 
olacağı idari, malî ve hukuki sistemi tesbit edecek 
bir kanun tasarısı ve bu kanuna bağlı nizamna
me ve talimatnameleri hazırlamak üzere bir Da
nışma Kurulu teşekkül etmiştir. 

MADDE 2. — Bu Danışma Kurulu Maliye, 
Tarım ve Bayındırlık bakanlıklariyle Vakıflar 
Genel Müdürlüğünden, Vakıflar Hukuku uzman
larından, Yargıtaydan, Hukuk Fakültesinden, 
Cumhuriyet Merkez Bankasından ve mütevellile
rin seçeceği ikişer kişilik üyelerden terekkübeder. 

MADDE 3. — Kurulun zaruri masraflariyle 
yolluk ve ödenekelri Vakıflar Genel Müdürlüğü 
bütçesinin genel giderler faslından ödenir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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Maliye Encüeninin mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No. 2/32 
Karar No. 9 

2$ . XII. 1954 

Yüksek Reisliğe 

Antalya Mebusu Burhanettin Onat'm, Va
kıflar İdaresini ıslah için bir (Danışma Kuru
lu) teşkiline dair olan kanun teklifi, teklif sa
hibi ve Hükümet mümessillerinin iştirakiyle 
encümenimizde müzakere edildi. 

Vakıflar Umum Müdürü, 1950 senesinden be
ri Vakıflara ait hizmetlerde temin edilen inki
şafları rakamlara istinaden izah ettikten sonra 
Vakıflar İdaresine yeni bir şekil ve veçhe ve
recek olan bir teşkilât kanunu lâyihası hazır
landığını ve Büyük Millet Meclisine yakında 
sevk edileceğini, ayrıca Vakıflar Hukukuna ta
allûk eden bir lâyihanın vakıf mevzuunda mem
leketimizde ilmî şöhret sahibi bulunan zevatın 
mütalâaları da alınarak hazırlanmasının karar
laştırıldığını ve bu işlerin 1955 yılı içinde biti
rileceğini beyan etti. 

Müzakere mevzuu teklif ise Vakıflar İdare
sini ıslâh edecek kanun lâyihasını hazırlamak 
üzere bir (Danışma Kurulu) ihdasına matuf 
bulunduğu, böyle bir danışma kurulu ihdasına 
gidilmeden de vakıf mevzuunda memleketimiz
de otorite sayılan zevatın mütalâalarının alına
bileceği, danışma kurulu adiyle daimî bir he
yet teşkilinin esasen gelir sıkıntısı çeken Va
kıflar İdaresini yeniden bir malî külfete soka
cağı, kanun teklifinin ihtiva ettiği diğer bir 
esas olan Vakıflar İdaresine muhtar ve müsta

kil bir hüviyet verme işi, Hükümetçe hazırla
nan ve yakında Büyük Millet Meclisine sunula
cağı bildirilen kanun lâyihasının tetkik ve mü
zakeresi sırasında nazarı itibara alınabileceği 
tebarüz ettirildi. 

Vakıflara ait hizmetlerin muhtar ve müsta
kil bir idareye verilmesi hakkında encümenimiz 
müspet bir kanaate varamamış ve teklif sahibi 
tarafından bu cihet izah edilmeksizin böyle bir 
idare teşkiline matuf ve böyleee bir kanun lâ
yihası hazırlamakla vazifeli bir teşkilât kurul
ması hakkındaki teklifin hem mahiyeti itibariyle 
ve hem de teşriî teamüller bakımından kabule şa
yan görülmemiştir. 

Bu sebepler muvacehesinde kanun teklifinin 
reddine encümenimizce karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Maliye Encümeni Reisi Bu Mazbata M. 

Ankara 
M. Tarkan 

Kâtip 
Kayseri 

H. Kurmel 
Çorum 

Ş. Gürses 
Mardin 

A. Kalav A. 

Amasya 
H. Koray 

Kars 
R. Çakır 
Niğde 

N. Kadıoğhı 

Çankırı 
A. Emrem 

Bolu 
»S'. Baysal 
Malatya 

N. Ocakctoğlu 
Sivas 

; K. Oskay 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 2/32 
Karar No. 108 

Bütçe Encümeninin mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

d. VI. 19â€ 

Antalya Mebusu Burhanettin Onat'm, Vakıf
lar İdaresini ıslah için bir danışma kurulu teş
kiline dair olan kanun teklifi Maliye Encümeni
nin mazbatasiyle birlikte encümenimize havale 

edilmiş olmakla Vakıflar Umum Müdürü hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi esbabı mucibesinde de; belir
tildiği üzere ecdadın insanî ve hayırlı dü§üncel«-
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re matuf olarak tesis etmiş oldukları vakıfların 
gayeye uygun olarak yeniden ihya ve tesis edi
lebilmesi için mevzuu esaslı bir surette tetkik 
ederek Vakıflar Müessesesine muhtar hüviyet 
esasına müstenit yeni bir kanun lâyihası hazır
lamak maksadiyle Vakıflar idaresinde bir «Da
nışma Kurulu» teşkilini istihdaf etmektedir. 

Vakıflar müessesesinin dört yıldan beri gös
termekte olduğu inkişaf neticesi başarmaya mu
vaffak olduğu işler ve yapmış olduğu sosyal yar
dımlar ile istihdaf olunan gayeye emniyetle iler
lemede olduğu ve daha rasyonel bir mesai ile 
vakfın gayelerim zamanımızın değişen ve ilerli-
yen modern şartları içinde tahakkuk ettirebilme
sini temin maksadiyle Hükümetçe hazırlanmış 
bulunan Vakıflar Umum Müdürlüğü teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki kanun lâyihasının Maliye 
ve Bütçe encüymenlerince kabul olunarak Umu
mi Heyete arz edilmiş bulunduğu cihetle Mali
ye Encümeninin de mazbatasında belirtilen mu
cip sebeplere de istinaden teklifin kabulüne im
kân görülememiştir. 

Mazbatamız Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. 
Kırklareli 
§. Bakay 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Çoruh 
Y. Gümüşel 

Erzurum 
Ş. Erker 

tzmir 
A. Aker 

Ordu 
S. tşbakan 

Sinob 
N. Sertoğlu 

Trabzon 
/. Şener 

M. M. 
Giresun 

M. Şener 

Ankara 
M. Ete 

Çorum 
Y. Gürsel 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

izmir 
B. Bilgin 

Rize 
H. Agun 

Tekirdağ 
Z. Erataman 

Zonguldak 
8. Ataman 

Kâtip 
Balıkesir 

M. H. Timurta. 

Çankırı 
T. Uygur 

Diyarbakır 
H. Turgut 

istanbul 
M. Sarol 

Ordu 
R. Aksoy 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Tokad 
Ö. Sunar 

Zonguldak 
S, Durak 

mm 
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Devre : X 
içtima : 2 S. SAYISI 20 

Fatma Fikret Berktin'in, hükümlü olduğu 4 ay 20 günlük hapis 
cezası hakkında Adliye ve Arzuhal encümenleri mazbataları 

(5/32) 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak No: 2033 
Arzuhal En. No: 2029 

25 .IV. 1955 

Adliye Encümeni Reisliğine 

Amerika'da ikmali tahsil eden kocası Kemal 
Berktin'le birlikte 2 . XI . 1950 tarihinde yur
da dönüşlerinde, vapura kendilerine iyi hizmet 
ettiğinden dolayı yanlarında Türk parası olma
dığı için bahşiş vermek üzere evlerine davet et
miş bulundukları Tarsus vapuru kamarotların
dan Ali Akyıldız'm; yakalanan kaçak eşyala
rını kendi eşyaları meyanmda, gümrüksüz ola
rak çıkarmak ve yurda ithal etmekten, İstan
bul Asliye Ceza Mahkemesince, 1918 sayılı Ka
nunun 25/3 ncü maddesi ile yine bu maddenin 
son fıkrasına ve Türk Ceza Kanununun 59 ncu 
maddesine uyularak hakkında ittihaz olunan 
13 . II . 1953 gün ve 66 sayılı ve Temyizen 
de tasdik olunmak suretiyle katîleşen 4 ay 20 
gün hapis ve para cezalarının istidasında belirt
tiği sebepler dolayısiyle, vâki adlî hataya bina
en affını talebeden Fatma Fikret Berktin'in, 
Yüksek Reislikten encümenimize tevdi buyuru-
lan 14 . XI . 1954 tarihli arzuhali ile, celbine 
lüzum görülen ilgili mahkûmiyet dosyasının; 
6 Nisan 1955 tarihli toplantımızda; Adliye Ve
kâleti temsilcisi huzuru ile yapılan tetkik ve mü
zakeresi sonunda: 

Müstedi, filhakika 2 . XI . 1950 tarihinde 
Tarsus vapuru ile yurda dönmüş ve adı geçen 
kamarot da beyan olunan maksatla eve davet 
edilmiş bulunmaktadır. Bu davetten kuşkula
nan Gümrük Muhafaza Memuru Abdülkadir ve 
Recep'in; müstedinin tesbit ettikleri adresteki 
ikametgâhını tarassut altına alıp mezkûr tarih
ten ,bir gün sonra bu evden elinde bir bavul ve 
kutu ile çıkan kamarot Ali Akyıldız'ı yakalayıp, 
Haydarpaşa Gümrük Karakoluna götürdükleri 

ve burada; bavul ve kutu muhteviyatı ile kendi
sinin «Bu eşyaları Amerika'dan aldığı ve vapur
da tanıştığı bu aile tarafından kendi eşyaları 
meyanmda yurda sokulduğu» yolundaki vâki 
ifadesini tesbit eden ve adı geçen maznun ve 
muhafaza memurları ile, Galata Gümrük Muha
faza sivil kısım âmiri Kasım Apatay'm imzala
rını ihtiva eden 3 . XI . 1950 tarihli bir zabıt 
tanzim olunup takibata geçilmiştir. 

Maznun Ali Akyıldız, müstedi ve kocası hak
larında yapılan muhakeme neticesinde, mezkûr 
mahkemenin, zikrolunan kararı ile, suçta iştira
ki görü'lemiyen müstedinin kocası Kemal Berk-
ti'nin beraetine, müstedi ve adı geçen kama
rotun da yine, yukarda zikrolunan kanun mad
delerine istinaden, 7 şer ay hapis ve 1169 lira 
43 kuruş ağır para cezalarına ve bu para ceza
sını müştereken ödemeye mahkûm edildikleri, 
ancak maznun Fikret Berkti'nin bu fiili, mücer
ret ; mukabil bir hizmet ve yardım kasdı ile yap
ması ve bir menfaat gözetmemesi, takdirî tah
fif sebebi olarak kabul edilip hapis cezasının 4 
ay 20 güne indirilmesine karar verilmiştir. 

Dosya muhteviyatına nazaran: Yukarda da 
işaret olunduğu üzere maznun Ali Akyıldız'm 
bu eve davet olunmasının filhakika bahşiş veril
mek üzere vâki olduğu ve zabıt münderecatm-
da mumaileyhin eve girerken elinde her hangi 
bir şey bulunup bulunmadığının tesbit edilme
miş olduğu anlaşılmaktadır. Adı geçenin mah
kemede ; zabıttaki ifadesinden dönerek bu kaçak 
eşyaların kendine aidolmadığı ve bu eve ziyare
te gittiği vakit orada bulunan doktor Rıza Be-
ner'in, kendi el yazısı ile yazıp verdiği adrese 
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bırakılmak üzere rica ettikleri: eşyalar olduğu 
yolundaki vâki ifadesinin yapılan istiktap ne
ticesinde tanzim olunan bilir kişi raporu ile hi
lafı hakikat bulunduğu tesbit edilmiş olduğu gö-
rülme'ktedir. Bu itibarla, gerek hükme esas ola
rak alman zahit muhteviyatının ve gerekse mu
maileyhin ifadelerinin sıhhatinden haklı olarak 
şüphe olunması gerektiği- giM, kamarota hitaben 
söylenen ve kimin tarafından söylendiği dahi 
katî olarak tesbit edilmemiş bulunan «Sen eve 
gelirsin» ifadesinin ve mücerret yakalanan eş
yanın kadın eşyası olmasının müstedi hakkında 
aleyhe bir delil sayılamıyacağmı, keza müstedi 
ve kocasının Gümrük Kanununun 19 ncu mad
desiyle gümrük muaflığını haiz bulunmalarına 
rağmen, bu eşyayı kabullendikleri takdirde ken
dilerine bir suç. terettübetmiyeceğini bildikleri 
halde; kaçakçılığı raddetmelerindeki samimî 
maksadı, keza müstedi Fatma Fikret 'in bu suçu 
işlediğine dair başkaca maddi ve kanuni hiçbir 
delil olmadığını gören ve göz önünde bulundu-

Kaçakçılıktan İstanbul Dokuzuncu Asliye 
Ceza Mahkemesince 4 ay 20 gün hapis ve 1 369 
lira 43 kuruş ağır para cezasına hükümlü bulu
nan ve hakkında verilmiş bulunan para cezası 
infaz olunup hapis cezasının infazı tehir olunan 
Fatma Fikret Berktin 'in af talebine ait Arzuhal 
Encümeni raporu ve ekli bulunan evrak ile mah
keme dosyası incelendi. 

Arzuhal Encümeni raporunda aynen şöyle 
denilmektedir : 

Maznun Ali Akyıldız'm bu eve davet olun
masının filhakika . bahşiş verilmek üzere vâki 
olduğu ve zabıt münderecatmda mumaileyhin 
eve girerken elinde her hangi bir şey bulunup 
bulunmadığının tesbit edilmemiş olduğu anlaşıl
maktadır. Adı geçenin mahkemede; zabıttaki 
ifadesinden dönerek bu kaçak eşyaların kendisi
ne aidolmadığı ve bu eve ziyarete gittiği vakit 

ran encümenimiz vâki af talebini, bu bakım
lardan dikkate alınacak bir mahiyette bulmuş 
ve azadan Necati Araş ve Cemal Köprülü'nün 
müstenkif kalmalarına mukabil ekseriyetle, 
yüksek encümeninize tevdi ve intikal ettirmeye 
karar vermiştir. * 

Muktezası tâyin buyurulmak üzere keyfiyet 
saygılarımızla arz olunur. 
Arzuhal Encümeni Reisi Bu Mazbata Muharriri 

Konya Kâtip 
A. F. Ağaoğlu Elâzığ 

S. Tojcer 
Mazbata Muharriri Çorum 

'Bingöl H. Ortakcıoğlu 
Müstenkifim 

İV. Araş 
Edirne Edirne 

Müstenkifim H. Maksudoğlu 
G. Köprülü 

Mardin 
R. K. Timuroğkı 

orada bulunan Doktor Rıza Bener'in, kendi 
el yazısiyle yazıp verdiği adrese bırakılmak üze
re rica ettikleri eşyalar olduğu yolundaki vâki 
ifadesinin, yapılan istiktap neticesinde tanzim 
olunan bilir kişi raporu ile hilafı hakikat bulun
duğu tesbit edilmiş olduğu görülmektedir. Bu 
itibarla gerek hükme esas olarak alman zabıt 
muhteviyatının ve gerekse mumaileyhin ifadele
rinin sıhhatinden haklı olarak şüphe olunması 
gerektiği gibi, kamarota hitaben söylenen ve ki
min tarafından söylendiği dahi katî olarak tes
bit edilmemiş bulunan «sen eve gelirsin» ifade
sinin ve mücerret yakalanan eşyanın kadın eş
yası olmasının müstedi hakkında aleyhe bir delil 
sayılamıyacağmı, keza müstedi ve kocasının 
Gümrük Kanununun 19 ncu maddesiyle gümrük 
muaflığını haiz bulunmalarına rağmen, bu eş
yayı kabullendikleri takdirde kendilerine bir suç 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni S . İli. 1956 

Easas No. 2033-2029 
Karar No. 32 

Arzuhal Encümeni Reisliğine 
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terettübetmiyeceğini bildikleri halde: kaçakçılı
ğı reddetmelerindeki samimî maksadı, keza müs-
tedi Fatma Fikret'in bu suçu işlediğine dair 
başkaca maddi ve kanuni hiçbir delil olmadığını 
gören ve gözü önünde bulunduran encümenimiz 
vâki af talebini, bu bakımlardan dikkate alına
cak bir mahiyette bulmuş» 

Hüküm fıkrasında da belirtildiği veçhile: 
«2 . I I . 1950 günü Amerika seferinden av

det eden Tarsus gemisinde kaçakçılığa meydan 
vermemek için tertibat alan Gümrük Muhafaza 
Teşkilâtı mensuplarından Abdülkadir Eriz'in ge
mi kamarotu maznun Ali Akyıldız'a bir kadının 
«Sen artık gelirsin» dediğini duyduğu, bâzı ge
mi personelinin gümrük muafiyetinden istifade 
eden yolcular vasıtasiyle gümrükten eşya kaçır
dıkları malûm bir keyfiyet olduğundan adı ge
çen gemi adamının bu yolcu kadın vasıtasiyle 
eşya cıkaracğı kanaatine vararak arkadaşı güm
rük muhafaza memuru Recep Demirel'le birlik
te yolcu kadının peşini farkettirmeden takip ve 
pasaport muamelesini yaptırırken ev adresini, is
minin Fikret Berktin olduğunu tesbit ettikleri 
3 . I I . 1950 günü sabahı adı geçen gümrük mu
hafaza memurlarının Kadıköy Yeldeğirmeni 
Uzunhafız sokak, 33 numaralı ve maznun Fikret 
Berktin'in annesine ait evi tarassut altına aldık
ları, bir müddet sonra maznun Ali Akyıldız'm 
eli boş olarak eve girip, bavulla çıktığını göre
rek ilk yetişen Recep Demirel'in bavul içinde
ki eşyayı sorduğu maznun Ali Ayyıldız'm şaş
kın bir hal aldığı hüviyetini gizlemek istediği 
evvelâ (eşyaların kendisine aidolmayıp binbaşı 
Kemal'e aidolduğunu, bir yere götürdüğünü) 
vuzuhsuz bir şekilde ifade ettiği bu sırada di
ğer gümrük muhafaza memuru Abdülkadir 
Eriz'in yanlarına geldiği ve kendisini Haydar
paşa Muhafaza Karakoluna götürdükleri burada 
zabıt varakası ile ifadesi tesbit edilirken «nasıl 
olsa yakalandık» dedikten sonra (bu eşyaları 
Amerika'dan aldım, Türkiye'ye getiriyorum, 
vapurda tanıştığım yolculardan binbaşıya rica 
ettim bu eşyaları kendisi vapurdan çıkarıp 
evine götürecek ben de evinde alacaktım, işte 
böyle oldu binbaşı eşyaları vapurdan çıkardı, 
bende bu sabah binbaşının evine gittim, eşyalarımı 
aldım evden çıkarken memurlar gördüler beni Hay
darpaşa Gümrük Mufahaza Karakoluna getirdi
ler) dediği 3 . I I . 1950 tarihli zabıt varakası 
münderecatı şahit Kasıp Apatay, Abdülkadir 

Eriz ve Recep Demirel'in birbirlerine uygun 
ifadeleriyle sabit olmuştur. 

Maznun Ali Akyıldız, 9 . I I . 1950 tarihli 
ifadesinde yakalandığı andaki ikrarından döne
rek (gemideki hizmetimden dolayı memnun ka
lan Doktor Binbaşı Kemal Berktin'in bahşiş 
vermek üzere kendisini evine çağırdığım 
3 . I I . 1950 günd bahşişini almak için verilen 
adrese gittiğini, Binbaşı Kemal Berktin'in ken
disine 30 lira bahşişle bir bavul vererek bunu 
yüzbaşı Rıza 'mn evine bırakmasını bildirdiğini ve 
adı geçen yüzbaşının adresini dahi verdiğini, 
yolda giderken memurların yakaladığını) söy
lemiş, duruşmada aynı müdafaayı tekrarlamak
la beraber kısmen değiştirerek (yüzbaşı Rıza 
Bener'in dahi evde olduğunu ve evi adresini si
gara kutusu üstüne yazıp kendisine verdiğim) 
söylemiştir. 

Maznun Kemal Berktin ve Fikret Berktin 
(vapurdaki hizmetinden memnun kaldıkları ka
marot Ali Akyıldız'a bahşiş vermek istediklerini; 
yanlarında Türk parası bulunmadığından evle
rine davet ettiklerini ve ertesi günü gelen kama
rota bahşiş vermekle iktifa ettiklerini eşyasını 
çıkaramadıklarını ve evde kendisine eşya verme
diklerini, Ali Akyıldız'm yüzbaşı Rıza Bener'e 
götürülmek üzere kendisine bir bavul verdiklerine 
dair müdafaasının doğru olmadığını aradan bir
kaç gün geçtikten sonra tekrar evlerine gelen Ali 
Akyıldız'm kaçak eşya ile yakalandığından 
bahsile bu eşyayı kendilerinin verdiğini söyleme
leri için yalvardığını fakat bu teklifini kabul 
etmediklerini) söylemektedirler. 

Doktor Rıza Benar maznun Ali Akyıldız'm 
müdafaasını reddederek (arkadaşı Kemal Berk
tin'in Amerika'dan avdetinden birkaç gün sonra 
ziyaretine gittiğinde evde gördüğü Ali Akyılz'm 
«beni yakaladılar, bu eşyayı bana Kemal Bey 
verdi diye söyledim, siz de bunu teyidederseııiz 
kurtulurum» diye yalvardığını fakat Kemal Berk
tin'in kabul etmediğini bavuldaki eşyaların ken
disine gönderilmediğini esasen Ali Akyıldız'm, 
Kemal Berktin'in evine ilk geldiği gün vazifesi 
başında olduğunu, adresini yazıp vermediğini) 
söylemiştir. 

Maznun Ali Akyıldız'm mahkemeye ibraz et
tiği sigara paketi üzerindeki yazmm şahit yüzbaşı 
Riza Bener'e aidolmadığı bilir kişi tetkikatı ile 
ve adı geçen şahidin 3 . I I . 1950 günü vazifesi 
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başında olduğu, binaenaleyh Kemal Berktin'e 
misafirliğe gidemiyeceği komutanlığının cevabi 
yazısı ile anlaşılmaktadır, maznun Fikret Berk-
tin'in üvey babası Raif Akdeniz dahi Rıza Be-
ner'in şahadetini teyidetmiştir. Şu suretle maz
nun Ali Akyıldız'm sonradan değiştirdiği ifade
sinin hakikata uymadığı tebeyyün etmektedir. 

Şahit Abulkadir Eriz ve Receb Demirel'in 
ifadelerinden maznun Ali Akyıldız'm Fikret 
Berktin'in annesinin evine eli boş olarak gir
diği ve kısa bir müddet sonra içinde kaçak eş
ya bulunan bavulla çıktığı her türlü şüpheden 
âri bir katiyetle anlaşılmaktadır. Bu durum kar
şısında maznun Kemal Berktin ye Fikret Berk
tin'in (Kamarot Ali Akyıldız'ı bahşiş vermek 
için evlerine çağırdıkları, ve eşya vermedikleri) 
yolundaki müdafaaları tamamen mesnetsiz kal
maktadır. 

Maznun Kemal Berktin ve Fikret Berktin 
müdafileri (Amerika'dan avdet eden müvekkil
lerinin eşyalarını gemide bırakıp, ancak fotoğ
raf, gramofon ve plâkları gibi mahdut eşyayı 
yanlarına aldıklarını diğer eşyalarını 6 . I I . 1950 
tarihinde çıkardıklarını şu hale göre 3 . I I . 1950 
tarihinde maznun Ali Akyıldız'a gemiden çıka
rılmış eşya veremiyeceklerini, diğer taraftan 
Recep Demirel, Fikret Berktin'in Ali Akyıldız'a 
«Sen artık eve gelirsin» dediğini duyduğuna ve 
bu sözden adı geçen gemiciye ait eşyaları ken
di eşyaları arasında çıkaracağını anladığına gö
re Kemal Berktin ve Fikret Berktin gümrük
ten ayrılmadan esaslı surette muayenelerin ya
pılması lâzmıgeleceğini, t u tuhn zabıt varakası 
1918 sayılı Kanunun 54 ncü maddesi hükmüne 
uygun bulunmadığından delil sayılamıyacağı-
nı) ileri sürmekte iseler de gümrük başmüdür
lüğünden gelen cevaplardan adı geçen maznun
ların 2 . I I . 1950 günü mutadolan elbise ve ça
maşır gibi zatî mahiyetteki eşyalarını beraberin
de götürdükleri bunların miktar ve cinslerini 
tesbit usulden olmadığı, 6 . I I . 1950 günü ge
mi ambarında bulunan büyük eşyalarını çıkar
dıkları anlaşılmaktadır. Diğer taraftan maz
nun Fikret ve Kemal Berktin yabancı memle
kette yerleşip iki yıl ikametten sonra döndük
lerinden Gümrük Kanununun 19 ncu maddesi 
gereğince muafiyetten istifade etmektedirler. 
Bu sebeple kendi eşyaları arasında kamarotun 
eşyalarını karıştırarak çıkardıklarından şüphe 
edilmesi halinde eşyaların esaslı bir surette mu

ayeneye tâbi tutulmasından bir' fayda melhuz de
ğildir. Zira muayene memurlarının bu eşyalar
dan hangilerinin Kemal Berktin ailesine ve han
gilerinin Ali Akyıldız'a aidolduğunu anlamala
rına maddeten imkân yoktur, ve böyle bir mu
ayenede yolcunun, eşyaların kendisine aidoldu-
ğuna dair beyanının aksini o anda ispata im
kân mevcut değildir. Ancak bu hâdisede oldu
ğu gibi eşyaların başkasına verildiği tesbit edi
lirse yolcunun gümrük muafiyetinden istifade 
suretiyle başkasına ait eşyayı çıkarttığı anla
şılabilir. Kaçak eşyalarla yakalanan maznun 
Ali Akyıldız hakkında tutulan zabıt varakası 
1918 sayılı Kanunun 54 ncü maddesine uygun 
değilse de bu keyfiyet Recep Demirel ve Ab-
dülkadir Eriz'in ifadesini hükümsüz kılamaz. 
Bu sebeple maznun müdafilerinin müvekkilleri
nin 6 . I I . 1950 günü eşyalarını aldıklarına gö
re 3 . I I . 1950 günü Ali Akyıldız'a eşya vereme
yeceklerine ve Fikret Berktin'in kamarot Ali 
Akyıldız'a söylediği sözlerden şüphe edildiğine 
göre esaslı surette gümrük muayenesi yapılma
sı lâzımgeleceğine ve zabıt varakasının usule 
uygun olmadığına dair müdafaaları varit gö
rülmemiştir. 

Maznun Ali Akyıldız, 3 . I I . 1950 tarihli za
bıt varakasmdaki ifadesinde (Vapurda tanıştı
ğım yolculardan yukarda adresi yazılı binbaşı
ya rica ettim, bu eşyaları kendi vapurdan çıka
rıp evine götürecek ben de evinden alacaktım) 
demekte ise de, Recep Demirel'in ifadesinden 
(sen artık eve gelirsin) diyerek eşyaları almak 
üzere Ali Akyıldız'ı eve davet edenin maznun 
Kemal Berktin olmayıp Fikret Berktin olduğu 
tahkkuk etmektedir. Diğer taraftan Ali Akyıl
dız'da yakalanan bavuldan çıkan eşya, ipek sa
bahlık, ipek entari, ipek kadın kilotu, kombine
zon, ipek karyola örtüsü, naylon kadın çorabı, 
naylon masa örtüsü, kadın mantosu, inci taklidi 
kolye, küpe, krem gibi tamamiyle kadınlar tara
fından kullanılan veya kadınları ilgilendiren eş
yalardır, binaenaleyh bu eşyaları kendi eşyaları 
arasına karıştırmak ve sonra tefrik etmek ancak 
Fikret Berktin için mümkündür. Ve yine bu eş
yalar Gümrük Kanununun 19 ncu maddesine gö
re Fikret Berktin'in zatî eşyası olarak gümrük
ten muaf çıkabilir. Yabancı memlekette yerleşip, 
iki yıl ikamet ettikten sonra memleketine dönen 
bir erkek yolcu Gümrük Kanununun 19 ncu mad
desinden istifade ile kadınlara ait eşya çıkara-
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maz. §u hale göre bu eşyalar Fikret Berktin'in 
gümrük muafiyetinden istifade edilerek çıkarıl
mıştır, Maznun Ali Akyıldız'm Kemal Berk'tin 
ile konuşup mutabık kaldığı yolundaki atfı cür-
mü başkaca bir delille teeyyüdetmemektedir. 

Maznun Kemal Berktin kamarot Ali Akyıl-
dız'ı bahşiş vermek için kaynanasının oturduğu 
eve çağırdığını söylemekte ise de, bu ifadesi ka
rısını suçluluktan kurtarmak ve kamarotun ev
lerine gelişi sebebini tevil etmek maksadına ma
tuf olup eşyaları almak üzere kendisinin eve ça
ğırdığı mânasını tazammun edemez. Bu vaziyet 
karşısında deniz tutmasından rahatsız olan maz
nun Fikret Berktin'in yolculuk sırasında kendi
sine iyi hizmet eden maznun Ali Akyıldız'm rica 
ve ısrarlarını kıramıyarak iyiliğine mukabelede 
bulunmak için tesbit zabıt varakasında yazılan 
eşyalarını gümrükten muaf kendi eşyaları arası
na karıştırarak yurda soktuğu ve ertesi günü 
verdiği sabit olmuş maznun Kemal Berktin'in 
bu suça iştirak ettiğine her türlü şüphe ve te
reddütten âri olarak vicdani kanaat getirileme
miştir. 

Bu itibarla af talebi encümenimizce yerinde 
bulunmadığı gibi Arzuhal Encümeninin tered

düdünü mucibolan hususların cümlesinin takdi
re taallûk ettiği ve hüküm fıkrasında delillerin 
karşılıklı münakaşa ve takdiri ile halledilmiş bu
lunduğu neticesine varılmakla af talebinin red
dine ittifakla karar verilmiştir. 

Keyfiyet saygılarımızla arz olunur. 
Adliye En. Es. 

Muğla 
N. özsan 
Amasya 
/. Olgaç 

Çankırı 
C. Boynuk 
Erzurum 

A. Eryurt 

Bu M. M. Kâtip 
Zonguldak Kocaeli 

N. Kirişçioğlu S. Dinçer 
Aydın Burdur 

C. Ülkü B. Kayaalp 
Çorum 

M. K. Biber oğlu 
. Erzurum 
H. Ş. İnce 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
Eskişehir 
H. Sezen 

Konya 
H. Aydmer 

Hatay Kayseri 
A. F. Atahan 0. N. Deniz 

Konya 
T. F. Baran 

İmzada bulunamadı 
Malatya 

M. Z. Tulunay 
Tokad 

0. Hactbaloğlu 

Maraş Sivas 
M. özsoy Ş. Ecevit 

Yozgad Çanakkale 
M. Ataman S. Sergin 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak No. 2033 
Arzuhal En. No. 2029 

Karar No. 82 

11 . VI . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine tev
fikan Adliye Encümenine sunulup mezkûr en
cümenin 3 . I I I . 1956 tarihli ve 32 sayılı Ka
rarı ile reddedilmiş bulunan 25 . IV . 1955 ta
rihli ve 2033/2029 sayılı inha kararımızda gö
rüldüğü üzere; İstanbul 9 ncu Asliye Ceza 
Mahkemesince hükmolunan 4 ay 20 günlük ha
pis cezasının; vâki adlî hataya binaen hususi 
af yoliyle kaldırılması talebinde bulunan Fat
ma Fikret Berktin'e ait dosya yeniden tetkik 
ve müzakere olundu. 

Müstedi, filhakika; sureti iddia, isnat ve 
tavsife göre; Amerika'da ikmali tahsil eden ko

cası ile birlikte 2 . XI . 1950 tarihinde yurda 
dönüşlerinde Tarsus Gemisi kamarotlarından 
Ali Akyıldız adındaki şahsın 14 parçadan iba
ret kaçak kadın giyim eşyasını muafiyet hak
kından bilistifade yurda ithal etmekten mah
kûm edilmiştir. 

Celp ve tetkik olunan mahkûmiyet dosyası
na ve hâdisenin şekli cereyanına nazaran : 

Vapurdan ayrılırken adı geçen kamarota hi
taben «sen artık eve gelirsin» diyen müstedinin 
bu hareketinden kuşkulanan gümrük muhafaza 
memurlarının ertesi gün; tarassut altında bu
lundurdukları mezburenin ikâmetgâhından 
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elinde kaçak eşyaları ihtiva eden bir bavul ve 
kutu ile çıkarken yakaladıkları adı geçen ka
marot Ali Akyıldız'm; buraya bahşiş almak 
üzere gitmiş olduğu 9 . XI . 1950 tarihli ifade
siyle sabit bulunduğu halde; mumaileyhin; zap
tın tesbiti sırasında : Amerika'dan satmaldığı 
bu eşyaların, vâki ricası üzerine müstedinin ko
cası tarafından gümrükten çıkarıldığı hakkın
daki ilk ifadesine iltifat olunup arz olunan ta
rihli ifadeler ile olan mübayenetin telif olun
maması, keza müstedi ve kocasının da kaçak 
eşyanın yakalandığı anda, diğer meznun ile bir
likte, 1918 sayılı kaçakçılığın meni ve takibine* 
mütedair bulunan Kanunun 54 ncü maddesine 
tevfikan Gümrük Muhafaza karakoluna davet 
olunarak ifadelerinin alınıp zapta geçirilmesi 
ve imzalarının alınması kanuni bir zaruret bu
lunduğu halde, hükmün tesisinde esas olan bu 
kanuni lâzimeye riayet olunmaması; hükümde 
bu cihet her ne kadar telif olunmuş bulunmakla 
beraber calibi dikkat görülmüştür. 

Mahkûmiyetin, kanunen muallel bulunan iş
bu zapta ve zaptın mümzileri olan gümrük me
murlarının beyanlarına istinadettirilip; suçlu
lardan müstedinin kocası Kemal Berktin'in de 
beraet ettirilmesine rağmen ailesi Fatma Berk
tin'in lehine olan delillerin toplanmamış oldu
ğu, ezcümle : Adı geçen müstedi ile kocası, 
Gümrük Kanununun 19 ncu maddesi ile haiz ol
dukları muafiyet hakkından istifade etmekte 
bulunduklarına göre mezkûr kaçak eşyaları suç
lu kamarotun duruşma sırasındaki vâki ifade 
ve beyânı dairesinde kabullendikleri takdirde 
ortada bir suç mevzuu kalmıyacağını bildikleri 
halde bu yolda hareket etmemelerindeki samimî 
ve dürüst maksat ve hareketin, keza; Gümrük 
Müdürlüğünün dosya arasında bulunan 6.XT. 
1950 tarihli ve bunların gümrükteki eşyalarını, 

kaçak eşyanın yakalandığı tarihten 3 gün son
ra aldıklarına dair olan işarının dahi lehte bir 
delil olarak mütalâa olunmadığı görülmüştür. 

Açıklanan bu durum karşısında müstedi hak
kında müsnet suçun sübut mertebesine erişme
diğini gören encümenimiz, hükümde adlî hata
nın mevcudiyetine kaani ve kail olmuştur. 

Hüküm; daha ziyade takdir ve kanaate isti-
nadetmekte ve mahkemenin işbu kanaat ve tak
diri hürmetle karşılanmış ise de; hususi af için 
aranan sebeplerin başında gelen adlî hatanın 
mevcudiyeti muvacehesinde evli, çocuk sahibi ve 
ilâveten tüberküloz musabı olduğu için cezası 
bugüne kadar infaz edilemediği anlaşılan müste
dinin Yüksek Meclisin şefkat ve atıfetinden mah
rum bırakılması muvafıkı mâdelet bulunmadığı 
gibi, cezanın affında aynı zamanda faidei içtima
iye de mülâhaza olunmuştur. 

Arz olunan bu hukuki ve maddi sebeplere bi
naen, Adliye Encümeninin; açıklanan hususatın 
takdire taallûk ettiği ve mahkemece tahlil ve mü
nakaşa edilmiş bulunulduğu mucip sebebi ile red
detmiş olduğu mezkûr 25 . IV . 1955 tarihli ve 
2033/2029 sayıl] af inha teklifimizde ısrar olun
ması encümenimizin 8 . V .1956 tarihli toplantı
sında ekseriyetle kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Umumi Heyetin yüksek tasviplerine 
sunulmak üzere saygılarımızla arz olunur. 
Arzuhal Encümeni Reisi Bu Mazbata M. 

Konya Erzincan 
A. Fahri Ağaoğlu T. Şenocak 

Kâtip 
Elâzığ Bingöl Edirne 

AS'. Toker Müstenkifim Müstenkifim 
İV. Araş C. Köprülü 

Edirne Trabzon 
H. Maksnıtoğlu S/Karayavuz 

«MHI » t 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 1956 yılı Mart - Mayıs ayları 
hesabı hakkında Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni 

mazbatası (5 /33) 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni 

Esas No. 5/33 
Karar No. 10 

21. VI. 1956 

Yüksek Reisliğe 

Lira K. 

3 680 
21 027 

379 
100 

. 24 707 480 
— 11 240 999 

90 1956 Mart başında bankada mevcut para 
87 1956 Mart, Nisan, Mayıs aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 

77 Yekûn 
80 1956 Mart, Nisan, Mayıs aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para 

13 466 480 97 1956 Haziran başında bankada mevcut para 
Büyük Millet Meclisi muhasebesinin 1956 Mart, Nisan, Mayıs ayları gider kâğıtları incelendi : 
1956 Mart başında Ziraat Bankasında kalan para Mart, Nisan, Mayıs aylarında Ziraat Banka

sınca alman paraya eklendikten ve toplamıdan da bu aylarda Ziraat Bankasınca harcanan para 
çıktıktan sonra 1956 Haziran ayı başında Ziraat Bankasında (13 466 480,97) lira kaldığı görül
müş ve bankanın her gün gönderdiği hesap puslaları toplamı da buna uygun bulunmuş olmakla be
raber yapılan tediyelere ait masraf kâğıtlarının da kanun ve mevzuata muvafık olduğu anlaşılmıştır, 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Meclis Hesaplarının Tet-

kiki Encümeni Reisi 
İstanbul 

F. N. Çamlıbel 
Edirne 

M. Enginün 

M. M. 
Gümüşane 
H. Zarbun 

Kars 
A. Yeniaras 

Konya 
M. Keskin 

Kâtip 
İsparta 

K. Demiralay 
Kırklareli 
H. Yaman 

îmzada bulunamadı 
Sivas 

N. Ertürk 

Murakıp 
Samsun 
F.Tüzti 
Konya 

R. Gökmenoğlu 





Devre : X 
ÎÇtima: 2 S. S A Y I S I : 

Aydın Mebusu Cevat Olkü'nün, Arzuhal Encümeninin 1 6 . 1 . 1956 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2586 sayılı Kararın Umumi 

Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni 
mazbatası (4 /183) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Askerlikte geçmiş müddetlerinin mer'i 3479 sayılı Kanun dairesinde terfiine sayılmamasından 
dolayı Şûrayı Devlete müracaat eden ve bu hususta lehine ısdar olunan ilâmın dahi infaz edil
memesinden mütevellit (mezkûr ilâmın infaz olunmasının teminine karar verilmesi talebiyle) Bü
yük Meclise müracaat etmiş bulunan müstedi Temyiz Mahkemesi kâtiplerinden Sabahattin Ayyıl-
dız'm vâki talebinin Dilekçe Encümenince reddi tazammun eden 13 . XII . 1955 tarih 2586 sayılı 
Kararı haftalık karar cetvelinin 34 sayı ve 16 . 1. 956 tarihinde neşredilmiş bulunmakla mezkûr 
talebin bir kere de Umumi Heyette tezekkür olunmasını itirazen arz ve talebeylerim. 

13.11.1956 
Aydın Mebusu 

C. Ülkü 

îtirazm mucip sebepleri: 
Müstedi Sabahattin Ayyıldız, lise mezunudur, askerlik hizmetine 14 . IX . 1939 tarihinde yedek 

subay olarak başlamış, muvazzaflık hizmetinden başka kendi arzusiyle temdidettirerek 4 . IX . 1946 
tarihinde üsteğmen olarak terhis edilmiştir. Askerlik hizmeti 6 sene 5 ay 24 gün olmuştur. 

Terhisi mütaakıp, Temyiz Mahkemesine müracaatle (lise mezunlarına tanınan barem derecesi üze
rinden) 20 lira aylıkla kâtipliğe tâyini yapılmıştır. 

30 . V . 1947 tarihinde asaletinin tasdiki üzerine 4379 sayılı Kanunun sarahati karşısında 
(Askerlikte geçen müddetin) terfiine sayılarak o suretle barem derecesinin tesbitini talebetmiş-
tir. Talebinin in'af edilmemesi üzerine Şûrayı Devlet 5 nci Dairesine dâva ikame eden müstedi le
hine (Askerlik müddetinin terfiine sayılması ve sair işlemlerin iptaline dair) 15 . IX . 1948 tarih, 
320/1245 sayılı ilâm da almıştır. Kaziyei muhkeme halini alan mezkûr ilâmın dahi Temyiz Mah
kemesi ve Adliye Vekâletince .bir türlü infaz edilmemesinden, Yüksek Meclise sırf (mevcut ilâmın 
infazının temini talebiyle) müracaatta bulunmuştur. Bu kere Arzuhal Encümeni 13 . XII . 1955 
tarih, 2586 sayılı kararla (mevzuubahis ilâmdan sonra, Devlet Şûrası 5 nci Dairesinden sâdır olan 
19 . I I I . 1952 tarih ve 2728/434 numaralı ilâm, muhtevasına, selef komisyonlardan evvelce veri
lip usulen katîleşmiş diğer kararlar münderecatına göre ahiren vâki talep hakkında da encümeni-
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına) ekseriyetle karar verdiği görülmüştür. 

Encümenin bu kararında isabet olmayıp yeniden tetkiki icabetmektedir. Şöyle ki : 
a) Askerde geçen hizmet müddetinin terfi müddetine sayılacağı hakkındaki 15 . IX . 1948 

tarihli ilâmın, infaz edilmediği iddiasının varidolamıyacağı hakkındaki gerek Adliye Vekâletinin 
yazılı gerek mezkûr Vekâlet Zat İşleri U. Md. nün huzurda şifahi beyanına rağmen, infaz edilme
diğinin mevcut Temyiz Mahkemesi Daire başkanlarının (Terfie esas olması lâzımgelen ilâm muh
tevasına müstenit inha ve terfiin yapılmasını nâtık) mütaaddit yazıları. 

b) Halen müstedinin almakta olduğu maaş durumunun, kâtipliğe girişinden sonraki normal 
terfi müddetlerinin bahşettiği dereceler olduğunun bedahetle görülmesi. 
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c) Selef komisyon kararı diye bahsedilen kararın, ilâmın esasında infazının lâzımgeleceğinia 

kabuliyle infazın (icra Dairesince yaptırılması) gibi yanlış bir yola şevke mütedair olması, nite
kim fcra Dairesi salâhiyet bakımından, infaz etmemiştir. 

ç) Muahhar 19 . I I I . 1952 tarihli Şûrayı Devlet kararının mevzu ve mesnedinin müstedinin 
(aylık farklarının verilmesi) talebine mütedair, olması, esasen mevcut bir kaziyei muhkemeyi baş
ka mevzudaki bir ilâmın nakız ve infaz ve icrasından alıkoyamıyacağının bedihi bulunması gibi 
sebep ve delillerle müttehaz kararının ref'iyle sözü edilen ilâmın infazı ve icrası gerekmektedir. 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 26 . VI. 195$ 

Zt ve Evrak. No. : 4495 
Arzuhal En. No. : 4486 • • . 

Esas No. : 4/183 
Karar No. : 83 

Yüksek Reisliğe 

Memuriyete intisabetmeden önce yedek su
baylıkta geçen altı sene, beş ay 24 günlük hizme
tinin, 4379 sayılı Kanun mucibince şimdiki vazi-
fesindeki terfi süresine sayılması hususunun sağ
lanmasını, 16 . I X . 1948 gün ve 1245/230 saydı 
Devlet Şûrası ilâmına dayanarak istemekte olan 
Temyiz Mahkemesi kâtiplerinden Sabahattin Ay-, 
yıldız'm .durumu, gerek selef komisyonlarca ge
rekse encümenimiz tarafından inceden inceye tet
kik olunmuştur. 

Bu babtaki evrak arasında mevcut Şûra ilâm
ları ile Adliye Vekâletinin bu mevzu ile alâkalı 
cevabi yazılarından ve vekâlet temsilcilerinin en
cümen huzurunda vâki beyan ve izahından anla
şıldığına göre, adı geçen müstedi yirmi lira kad
ro maaşlı Temyiz Mahkemesi 2 nci Ceza Dairesi 
kâtipliğine 20 . XI . 1946 tarihinde namzet ola
rak tâyin ve 30 . V . 1947 tarihinde de katî su
rette memuriyete kabul edilmiştir. 

Mumaileyhin, askerlikte geçirdiği müddetin 
bu memuriyetteki yükselme süresine eklenerek, 
terfiinin 4379 sayılı Kanuna göre icrası hakkında 
vaki olan talebi üzerine Adliye Vekâleti, yapıla
cak muameleyi Maliye Vekâletinden sormuş ve 
aldığı cevapta; 1 Eylül 1941 tarihinde •emsalle
riyle terhis edilmesini istemiyerek kendi arzu ve 
ihtiyariyle 1 Haziran 1945 tarihine kadar yedek 
subaylıkta kalmış ve bu suretle memuriyet için 
muayyen üç senelik müracaat müddetini geçir
miş olan dilekçinin mezkûr 4379 sayılı Karnından 

istifade ettirilmesine imkân görülemediği bildiril
miştir. 

Bu cevabın kendisine tebliği üzerine dâva yo
luna başvuran müstedi Sabahaddin Ayyıldız 
hakkında Devlet Şûrası 5 nci Dairesinden sâdır 
olan 15 . IX . 1.948 gün ve 12455/320 sayılı ilâm
da : «4739 sayılı Kanunun geçici maddesine gö
re muvazzaflık hizmetini kısa olarak yapmak 
üzere silâh altına alınmış olanlarla bu gibiler
den muvazzaflık müddetinden fazla yedek su
bay olarak askerlikte kalmış bulunanların me
muriyet için müracâat tarihlerinin mebdeinin 
fiilen vâki terhislerinden, sonra başlaması lâzım-
geleceğine işaretle, hilâfına yapılan muamelenin 
iptaline karar verildiği» mezkûr bulunmuştur. 

îşbu ilâm suretinin gereği yapılmak üzere-
Temyiz Mankemesi 'Cumhuriyet Başmüddeiumu-
miliğine tevdiinden sonra, Millî Müdafaa Vekâ
letinden bu makama hitaben yazılan bir yazıda; 
dilekçi Sabahaddin Ayyıldız'm askerliği sıra
sında görevini kötüye kullanmak, çalmak ve sat
mak suretiyle haksız mal iktisabetmek suçların
dan muhakeme altına alındığı bildirilmiş ve dai
resi, adı geçenin terfiini bahis mevzuu muhake
me neticesine tehir etmiştir, 

Müstedinin 28 nci Tümen Askerî Mahkemesi
nin 18 . VI I . 1949 tarih ve 16/71 sayılı ilâmı ile, 
kendisine isnadolunan suçlardan beraet etmesi 
üzerine, Devlet Şûrasının bahsi geçen 15.IX.1948 
gün ve 1245/320 sayılı ilâmı ve 4598 sayılı Ka~ 
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ııunun 3 ncü maddesiyle, Memurların yeterlik
lerinin takdiri hakkındaki Tüzük hükümleri 
mucibince, kadro maaşı 31 .1.1950 tarihinde 
(25) liraya çıkarılmıştır. 

Bilâhara mumaileyh, yine Temyiz Mahkemesi 
'Birinci Reisliğinin 30. V . 1950 tarihli mucibi ile, 
25 liralık kâtipliğe terfii hakkındaki muamele
nin katî memuriyete alınma tarihi olan 
30. V . 1947 tarihine götürülmesi suretiyle, ye
dek subaylıkta geçen bütün hizmetlerine muka
bil, 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine tevfi
kan, bir üst derece olan otuz lira maaşa yüksel
tilmiştir. 

Müstedi Sabahaddin Ayyıldız 'm, dairesince 
yapılan bu terfi muamelesine dayanarak, arada
ki maaş farklarının ödenmesini Adliye Vekâle
tinden istemesi üzerine müşarünileyh vekâlet, 
Maaş Kanununun 1 nci maddesi ile 837 sayılı 
Büyük Millet Meclisi Kararının 5 nci fıkrası 
hükmü ve Maliye Vekâletinin 26 .1.1952 gün ve 
1654/251 sayılı mütalâası karşısında, makable 
şâmil olarak yapılan mezkûr terfi muamelesine 
istinatla maaş farklarının tediyesine imkân gö
rememiştir. 

Bundan sonra dilekçi, Devlet Şûrası ilâmı
nın gerek Temyiz Mahkemesi gerekse Adliye 
Vekâletince yanlış anlaşıldığından bahsile, mez
kûr ilâmın tavzihini ve maaş farkları hakkında 
yapılan muamelenin de iptalini dâva yoliyle is
temiş ise de Devlet Şûrası 5 nci Dairesinden bu 
dâva üzerine verilen 19 . I I . 1952 gün ve 
434/2728 sayılı ilâmda da, 4379 sayılı Kanuna 
göre askerlikte geçen müddetin terfi süresinden 
sayılabilmesi ancak ilk terfide bahis mevzuu 
olabileceği ve Sabahaddin Ayyıldız'm ijk terfii 
de 20 liradan 25 liraya tâyini sırasında vâki ol
muş bulunduğu ve bu terfide mezkûr müddet 
hakkında her hangi bir ihtilâf ihdas edilmediği 
ve 25 liradan 30 liraya terfii ikinci terfi olmak 
hasebiyle askerlikte geçen müddetin bu terfide 
nazara almamıyacağı ve 25 lirada fiilen üç sene 
bulunmadıkça yukarı dereceye terfii de mümkün 
olamıyacağı ve bu itibarla yapılan muamelede 
bir yolsuzluk ve kanunsuzluk bulunmadığı be
yan edilerek, mezkûr dâvanın reddine karar ve
rilmiş ve tashihi karar ve tavzih talepleri de ay
nı dairece varit görülmiyerek keza reddolun-
muştur. 

Diğer taraftan, müstedi Sabahattin Ayyıl-
dız'm daha evvel mütaaddit defalar yine aynı 
mevzu hakkında Büyük Millet Meclisine vâki 
müracaatleri, bahsi geçen muahhar tarihli Şûra 
ilâmları ve bunlara müstenit muamelenin cere
yan tarzı ile mahiyeti karşısında yersiz görül
düğü için, sabık Arzuhal Encümenlerince de bir 
işleme tâbi tutulmamıştır. 

Binaenaleyh, dilekçinin istinadettiği 15 . IX . 
1948 gün ve 1245/320 sayılı ilk Şûra ilâmının 
hükmü, kendisinin yirmi liradan yirmi beş lira
ya "terfi ettirildiği zaman idarece kanuni ve hu
kuki şekline uygun olarak fiilen yerine getiril
miş ve bu hükmün mütaakıp terfilere sirayet et
tirilmesi veya artan müddetin bu terfilerde na
zara alınması, muttarit şûra içtihadlariyle de 
isabeti teyidedilen ve öteden beri istikrarını mu
hafaza etmekte olan takibat muvacehesinde im
kânsız bulunmuş olduğundan, müstedinin son 
defa yine infaz talebiyle vâki müracaatı encü-
menimizce bu sebeplerden dolayı dikkate alın
mamış ve 16'. I . 1954 tarih ve 34 numaralı haf
talık cetvelle neşredilen 13 . XII . 1955 gün ve 
2586 sayılı bu baptaki karar tamamen vârid ve 
musip olup Aydın Mebusu Cevat Ülkü tarafın
dan mezkûr karara matuf olarak ileriye sürülen 
ve neticesi muhkem kaziyenin ihlâl edildiğini 
beyandan ibaret olan itiraz ise gayri vârid gö
rülmüştür. 

Keyfiyetin ve vâki itirazın reddi lâzımgele-
ceği hususunun yüksek tasvibe sunulmasını say
gı ile arz ve teklif ederiz. 

Arzuhal Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Konya 

A. F. Ağaoğlu 

Kâtip 
Elâzığ 

8. Toker 
Afyon K. 

H. Tiryakioğlu 
imzada bulunamadı 

Bingöl 
N. Araş 

Afyon K. 
S. Koraltan 

Edirne 
H. Maksudoğlu 

Erzincan 
T. Şenocak 

Adana 
S. Serçe 

Mardin 
B. Erdem 

Mardin 
R. K. Timuroğlu 

Trabzon 
S. Karayavuz 

İmzada bulunamadı 

..>. )>m<i •«<.. 
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Devre r X 
îçtima: 2 S. S A Y I S I : 

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 kanun lâyihası 
ve Ziraat ve Bütçe encümenleri mazbataları (1 /451) 

T. C. 
Başvekâlet Zl . IV . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-337/1491 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ziraat Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında mez
kûr Vekâletçe hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 17 . IV . 1956 
tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş oldu
ğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil V. 
E. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Halen meriyette bulunan Ziraat Vekâleti vazife ve teşkilâtı hakkındaki 3203 sayılı Kanun 30 . 
V . 1937 tarihinde tatbik mevkiine konulmuştur. 

1937 yılından beri aradan 19 seneye yakın bir zaman geçmiş olmasına rağmen 3656 sayılı Kanuna 
bağlı bu vekâletin esas kadro cetvelleri pek az değişikliğe uğramış bulunmaktadır. 

19 sene evvel meriyete konulmuş olan kanun ile kabul edilen kadrolar, hizmetlerin mümkün merte
be asgari personel ile ifası esasına göre tesbit edilmiş ise de; bu müddet zarfında Ziraat Vekâletinin 
if asiyle mükellef âmme hizmetleri birkaç misli artmış ve çok çeşitli mevzu ve sahalara sirayet et
mek suretiyle büyük inkişaflar kaydetmiştir. 

Bilhassa 1950 yılından itibaren devlet hizmetlerinde husule gelen büyük tahavvül ve inkişaflar 
Ziraat Vekâletinin iş hacmim geniş bir ölçüde artırmış olduğundan bu işleri karşılıyabilmek için ar
tan ve gelişen âmme hizmetlerine muvazi olarak personel kadrolarında da kısmen olsun bir değişik
lik ve ilâveler yapılması lüzum ve zaruretini göstermiştir. 

% 80 den fazlası köylü ve çiftçi olan memleketimizde ziraat, hayvancılık, orman ve zirai eğitim 
gibi mevzular üzerinde modern metotlar dâhilinde ve koordine bir çalışma esasına dayanılarak bu ve
kâletin takibedegeldiği zirai politika; millet ve devletçe kendinden beklenen hizmetleri lâyıkiyle yeri
ne getirmek suretiyle memleketimizin iktisaden kalkınması bakımından ön safta yer almış bulunmak
tadır. 

Memleket ölçüsündeki bütün bu vazife ve hi metlerin hiç şüphesiz ki, normal bir personel kad-
rosiyle mümkün ve verimli neticeler tevlidedeceğini kabul etmek yerinde olacaktır. 

Ziraat Vekâleti vazife ve teşkilâtı Kanununun meriyete konulduğu 1937 yılından bugüne kadar 
yeniden tesis ve teşkil edilmiş olan Ziraat ve Veteriner müesseseleri mahal ve isimleriyle birlikte 
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ilişik listede gösterilmiştir. Bu müesseselerin kuruluşunda hiçbir surette ilâve kadro talebinde 
bulunulmamış ve sadece Teşkilât Kanunu ile alman ve Ziraat Vekâletinin bugünkü iş hacmiyle 
kıyaslanmıyacak kadar asgari bir hadde bulunan kadrolariyle tedvir edilegelmiştir. 

Bunlar arasında; Zirai Araştırma, Mücadele, Toprak ve Gübre Araştırma enstitüleri, Hara ve 
Inekhaneler, Hayvan hastaneleri ve Baktoriyoloji gibi memleket ölçüsünde ilim ve araştırma mü
esseselerinden beklenen verimli neticelerin ancak bunlar için lüzumlu kadroların geniş ölçüde 
sağlanmasiyle mümkün ve kabil olacağı şüphesizdir. 

Teknik teşkilât kurulması hakkındaki 4481 sayılı Kanun cümlesinden olmak üzere şimdiye ka
dar 56 vilâyette kurulmuş olan teknik teşkilâtın maksat ve gayesi köylü ve çiftçi ile birlikte ve 
ona önderlik etmek olduğuna göre bu teşkilâttan aranan ve beklenen neticelerin sağlanabilmesi 
için gerek teknik teşkilât bölgelerinin ve gerekse tam teşkilâtlı hale getirilen nahiyelerin ziraat 
ve veteriner memurlariyle bir an evvel teçhizi zaruri görülmektedir. 

Bilhassa son senelerde hususi sektöre doğru mühim miktarda vukubulan meslek okullarında ye
tiştirilmiş olan personel akışını da önlemek gayesiyle âmme sektöründe ihtiyar olunan külfetle 
mütenasip ve istikbal için daha cazip personel kadrolarına olan ihtiyaç kendisini göstermiş bulun
maktadır. 

Yukarıdan beri kısaca arz ve izah olunan sebep ve zaruretler dolayısiyle Ziraat Vekâletinin ve
rimli mesaisi üzerinde çok müspet tesir icra edeceği kanaatiyle işbu ek kadro kanun lâyihası ha
zırlanmıştır. 

3203 sayılı Ziraat Vekâleti vazife ve teşkilât Kanununun meriyete konulduğu 1937 yılından sonra 
tesis ve teşkil edilmiş olan ziraat ve veteriner müesseseleri 

Ziraat îşleri Umum Müdürlüğü vilâyetler teş
kilâtında : 

A) Tohum Islah ve Deneme istasyonları : 
1. Erzurum 
2. Samsun 

B) Tohum Üretme Çiftlikleri : 
Ankara 
Adapazarı 
Yeşilköy 
Eskişehir 

i). Antalya 
6. Erzurum, 
7. Samsun 
8. îzmir 
9. Bornova 

C) Deneme tarlaları ; 
1. Çorum 
2. Erzincan 
3. Edirne 
4. Ordu 

Ç) Kauçuk Deneme İstasyonu : 
1. Antalya 

D) Bağ - Bahçe Araştırma enstitüleri : 
1. Gazianteb Zirai Araştırma 
2. Bornova Zeytincilik 

E) Bölge Ziraat Mücadele Levazım ambarları 
1. Ankara 
2. îzmir 
3. Seyhan 
4. Samsun 
5. Elâzığ 
6. Afyon 
7. İstanbul 

F) Sulu Ziraat Deneme istasyonları : 
1. Menemen 
2. Eskişehir 
3. Tarsus 
4. Çumra 

G) Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü : 
1. Ankara 

E) Küçük Ehli Hayvanlar müesseseleri : 
1. Kütahya 
2. Denizli 
3. Bigadiç 
4. Diyarbakır 
5. Antalya 

t) Bahçe Kültürleri istasyonları : 
1. Aydın 
2. İskenderun 
3. Malatya 
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D 

c) 

K) 

h) 

A) 

4. Tokad 
5. Arifiye 
6. Yalova 
Büyük fidanlıklar : 
1. Düzce 
2. Edirne 
3. Çorum 
4. Eğridir 
5. Erzincan 
6. Van 
7. Yahyalı 
8. Kilis 
9. Çanakkale 
Çay Bölge Teşkilâtı : 
1. Çoruh 
2. Bize 
3. Trabzon 

1 4. Giresun 
Sebzecilik müesseseleri : 
1. Bornova Sebze ve Meyvasız Ağaçlar 

Üretme ve Islah İstasyonu 
Ziraat Mücadele Enstitü ve istasyonları : 
1. Samsun 
2. Elâzığ 
3. Sakarya 
4. Diyarbakır 

îriner İşleri Umum Müdürlüğü vilâyetler 

Haralar : 
1. Van, Erciyeş 
2. Bafra - Karaköy 

B) înekhaneler : 
1. Turhal - Kazova 
2. Çanakkale - Kumkale 
3. Maraş 
4. Antalya - Boztepe 

C) Bakteriyoloji ve Araştırma enstitüleri 
1. Elâzığ Bakteriyoloji 
2. Ankara Lalahan Araştırma 

Ç) Hayvan hastaneleri : 
1. Çanakkale 
2. Seyhan 
3. Ankara 
4. İstanbul - Selimiye 
5. Kastamonu 
6. Eskişehir 
7. Konya 
8. Antalya 
9. Çorum 

10. Afyon 
11. Aydın 
12. Urfa 

^ 13. Van 
14. Diyarbakır 
15. Erzurum 

D) Bölge Lâboratuvarları : 
1. Bursa 
2. Van 
3. Diyarbakır 

E) Aşı Serum ve Kontrol enstitüleri : 
1. İzmir Kontrol 
2. Konya Aşı ve Serum 
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Merkez teşkilâtı 
Vilâyetler teşkilâtı 

— 4 — 

1 sayılı cetvel 

80 

0 
5 

Kadro yekûnu 5 

60 

7 
20 

27 

50 

4 
59 

63 

40 

8 
321 

129 

35 

1 
0 

1 

25 

0 
4 

4 

15 

0 
8 

8 

Yekûn 

20 
217 

237 

1 sayılı cetvelin derece, aded ve yıllık tutarını gösterir liste 

D. 

5 
7 
8 
9 

10 
12 
14 

Maaş 

80 
60 
50 
40 
35 
25 
•15 

Tutarı 
Lira 

550 
400 
350 
300 
250 
200 
150 

•i -

Aded 

5 
27 
63 

129 
* ı 

4 
8 

Aylık 
tutarı 
Lira 

2 750 
10 800 
22 050 
38 700 

250 
800 

1 200 

Yıllık 
tutarı 
Lira 

33 000 
129 600 
264 600 
464 400 

3 000 
9 600 

14 400 

237 918 600 
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Merkez teşkilâtı 

Merkez kadro yekûnu 
Ziraat İşleri Um. Md. lüğü merkez 
teşkilâtı 
Ziraat İşleri Um. Md. lüğü vilâyet
ler teşkilâtı 

Ziraat îşleri Um. Md. lüğü kadro 
yekûnu 
Veteriner işleri Um. Md. lüğü mer
kez teşkilâtı 
Veteriner İşleri Um. Md. lüğü vi
lâyetler teşkilâtı 

Veteriner İşleri Um. Md. lüğünün 
kadro yekûnu 
Umumi kadro yekûnu 

100 

2 

2 

— 

5 

5 

— 

2 

2 
9 

2 sayılı cetvel 

90 

2 

2 

3 

18 

21 

3 

13 

16 
39 

80 

1 

1 

5 

29 

34 

1 

57 

58 
93 

70 

2 

2 

14 

76 

90 

7 

81 

88 
180 

60 

3 

3 

— 

11.3 

113 
— 

112 

112 
228 

50 

2 

2 

2 

65 

67 

7 

103 

110 
179 

40 

3 

3 

5 

23 

28 

4 

74 

78 
109 

35 

3 

3 

5 

123 

128 

3 

102 

105 
236 

30 

4 

4 

5 

71 

76 

. ̂ ~ 

51 

51 
131 

2 sayılı cetvelin derece, aded ve yıllık tutarını gösterir liste 

D. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Maaş 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 

Tutarı 
Lira 

750 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 

Aded 

9 
39 
93 
180 
228 
179 
109 
236 
131 
6 

1 210 
237 

Ayhk 
tutarı 
Lira 

6 750 
24 375 
51 150 
85 500 
91 200 
62 650 
32 700 
59 000 
29 475 
1 200 

Yıllık 
tutan 
Liça 

81 000 
292 500 
613 800 

1 026 000 
1 094 400 
751 800 
392 40Q 
708 000 
.353 700 
14 400 

5 328 000 

973 
2 sayılı cetvelin yekûnu 5 328 000 
1 sayılı cetvelin yekûnu 918 600 
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Ziraat Encümeni mazbatası 

T. B, M. M.. 
Ziraat Encümeni . ' 25. V. 1956 
Esas No. î/451 
Karar No. 22 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel ile tadil ve eklerinin Ziraat Vekâleti kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
lâyihası, Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle 
encümenimizde müzakere edildi : 

Memleket ekonomisinin temelinin ziraat ol
duğu şüphesizdir. Ziraatimizin daha verimli ola
bilmesi ve rasyonel işliyebilmesi ise Ziraat Ve
kâleti teşkilâtının yüklendiği âmme hizmetlerini 
lâyıkiyle yapabilmesine bağlıdır. Bu hizmetlerin 
ifası ise hizmetlerin şümulü ile mütenasip per

sonel kadrosuna ihtiyaç gösterir. 
Esbabı mucibede de belirtildiği üzere Ziraat 

Vekâletinin âmme vazifeleri her gün biraz daha 
genişlediği ve 1950 yılından beri çok arttığı hal
de 1937 yılında 3203 sayılı Kanunla verilmiş 
personel kadrosu da ifası gereken hizmetle mü
tenasip bir personel kadrosu ayarlaması sağlı-
yamamıştır. Hattâ 1937 yılından bugüne kadar 
yeniden tesis edilmiş ziraat ve veteriner mües
seseleri için yeni kadrolar alınmamış* mevcut 
kadro personelinin kullanılması ile iktifa edil
miştir. 

Genişliyen âmme hizmetlerinin daha iyi ifası 
ve kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen mev
cut personelin tatmini için yeni kadrolara ihti
yaç vardır. 

Bu sebeple bu ihtiyacı karşılıyaeak olan lâ
yiha encümenimizce aynen ve ittifakla kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunu
lur. 

Ziraat Encümeni Reisi M. M. 
Muğla Bilecik 

T. Akarca î. S. Çakıroğlu 
Kâtip Amasya 
Uşak F. Çöl 

H. Yılmaz îmzada bulunamadı 
Ankara Burdur 

D. Binerbay H. Çimen 
Bursa Giresun 

S. Karacabey A. N. Duyduk 
îmzada bulunamadı 

îçel içel 
Y. Çukurova H. Sinanoğlu 

Kocaeli Kocaeli 
C. Tüzün N. TJnat 

Konya Ordu 
A. Çilingir B. Baykal 

Seyhan Sinob 
L. Sezgin M. V. Dayibaş 

Tokad Yozgad 
Y. Vlusoy w A, Ünlüsoy 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe Encümeni 26 .VI. 1956 
Esas No. 1/451 
Karar No. 122 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ziraat Vekâleti 
kısmında değişiklik yapılması hakkında hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 2 1 . I V , 1956 
tarihli ve 71/337 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun lâyihası Ziraat Encümeni mazbatasiyle 
birlikte encümenimize havale edilmiş olmakla 
Ziraat Vekili ve Maliye Vekâleti mümessili ha
zır oldukları halde tetkik ve müzekere edildi. 

Kanun lâyihası; esbabı mucibesinde de taf-
silen arz ve izah edildiği üzere halen meriyette 
bulunan ve (19) sene evvel kabul edilmiş olan 
Ziraat Vekâleti vazife ve teşkilâtı hakkındaki 
3203 sayılı Kamında yazılı bulunan kadroların 
Ziraat Vekâleti hizmetlerinin asgari personel ile 
ifası esasına ve zamanın icaplarına göre tesbit 
edilmiş olduğu cihetle, geçen zaman zarfında ve
kâletin iş hacminin genişlemiş olduğu gibi 4481 
sayılı Kanun ile şimdiye kadar (56) vilâyette 
tatbik edilmek istenen teknik ziraat teşkilâtından 
beklenen faidelerin temini ve her vilâyetin lü
zumlu ziraatçi ve veterinerlerle teçhizi ve kadro
suzluk yüzünden terfi edemiyen mevcut persone
lin tatmini için sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Encümenimizde cereyan eden müzakerelerden 
ve Hükümet mümessillerinden alman mütemmim 

izahattan sonra Ziraat Vekâletinden beklenen 
hizmetlerin ifasına hizmet edecek olan lâyihanın 
maddelerinin müzakeresine geçilmiş ve lâyihanın 
birinci maddesine merbut (1) ve (2) sayılı cet
vellerde aded değişikliği yapılmak suretiyle lâyi
ha Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 

Balıkesir 
S. Ytrcalı 

îzmir 
A. Aker 

Konya 
R. Birand 

Niğde 
İV. Kadtoğlu 

Rize 
H. Agun 

Tekirdağ 
. Erataman 

Reisvekili 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Denizli 
M. Karasan 

îzmir 
B. Bilgin 

Muğla 
A. Sarıoğlu 

Ordu 
R. Aksoy 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Tokad 
ö. Sunar 

Bu Mazbata 
Muharriri 
Trabzon 
/. Şener 

Erzurum 
Ş. Erker 

Konya 
M. Bağrıaçık 

Muş ^ 
Ş. Çağlıyan 

Ordu 
8. İşbakan 

Sinob 
/S. Somuncuoğlu 

Zonguldak 
8. Ataman 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tâdil ve eklerinin Ziraat Vekâleti 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Ziraat Vekâletine ait kısmından ilişik (1) sayılı 
cetvelde derece, sayı ve unvanları yazılı kadrolar 
kaldırılmış ve yerine ilişik (2) sayılı cetvelde 
derece, sayı ve unvanları yazılı kadrolar konul
muştur. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun nesri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanunun hükümerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil vekili 
ve Dahiliye Vekili 

E. Menderes 
Devlet Vekili 
Millî M. V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

17 . IV . 1956 

Devlet * Vekili 
M. C. Benğü 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. Özel 

İktisat ve Ticaret Vekili 

G. ve İnhisarlar Vekili 
Ikt. ve T. V. V. 

H. Hüsman 
Münakalât Vekili 

A. D emir er 

Maliye Vekili 
İV. ökmen 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve iç. Mua. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 

Çalışma Vekili 
M. Tarhan 

işletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

MERKEZ 

Pamuk İsleri Müdürlüğü 

Tercüman 1 40 

Merkez Müşterek 

Tercüman 4 
Tercüman daktilo 1 

Veteriner İsleri Umum Müdürlüğü 

Şube müdürü 7 
Şube müdür muavini 7 

VİLÂYETLER 

Ziraat İşleri Umum Mülürlüğü 

4 ncü sınıf ziraat müdürü 18 
5 nci sınıf ziraat müdürü 20 
Stajyer 6 

50 
35 

60 
40 

50 
40 
15 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Ziraat Alet ve Makineleri İhtisas ve 
Makinist okulları 

14 
14 

5 
9 

Mütehassıs öğretmen 1 
Teknisiyen 1 

Veteriner İşl&ri Umum Müdürlüğü 

Veteriner başmüdürü 5 
Veteriner müdürü 3 

15 
15 

80 
40 

12 

Veteriner müdürü, yetiştirme 
mütehassısı ve tahaffuzhane 
müdürü 20 60 
Veteriner müdürü ve Zootekni 
mıntakia mütahassısı ve tahaf
fuzhane veterineri . 41 50 
Veteriner müdürü, kıdemli mua
vin veteriner ve fen memuru 58 40 

Sığır Islah Yetiştirme İşlen ve mü-
esseseteri ve Numune ağıllan 

Islah istasyonu mütehassıs ve
terineri ' 4 25 

Memuriyetin nev'i 

[2] SAYILI CETVEL 

Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

MERKEZ 

Müsteşar muavini 

Tetkik ve İstişare Heyeti 

Âza 

Raportör 
Kalem şefi 
Memur 

Ziraat İşleri Umum Müdürlüğü 

Teknik müşavir 3 
» » 1 

100 

1 100 
1 90 
1 70 
1- 40 
1 30 

90 
80 

5 
6 
6 
8 
5 
9 

10 
11 
12 

Umum Müdür Muavini 
Şube müdürü 
Yüksek ziraat mühendisi 
Şube müdür muavini 
Mütercim 
Şef 
1 nci mümeyyiz 
2 » » 
Memur 

Veteriner İşleri Umum Müdürlüğü 

4 Teknik müşavir 
5 Umum Müdür Muavini 
6 Şube müdürü 

80 
70 
70 
50 
80 
40 
35 
30 
25 

90 
80 
70 
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D. 

8 
9 

10 

4 
5 
6 
7 

11 

9 
9 

10 
11 

7 
7 

10 
8 

10 
8 

11 
12 

4 
5 
7 
6 
7 
8 
6 
7 
8 
9 

10 
10 
10 
11 
11 

Memuriyetin nev'i A 

Şube müdür muavini 
Şef 
1 nci mümeyyiz 

Teftiş Heyeti 

Başmüfettiş 
1 nci sınıf müfettiş 
2 nci » » 
3 ncü n> » 
2 nci mümeyyiz 

Zatişleri Müdürlüğü 

Sicil muhafızı 
Şef 
1 nci mümeyyiz 
2 nci » 

ded 

7 
4 
3 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Neşriyat ve Haberleşme Müdürlüğü 

Basın, istihbarat ve sergiler şefi 
Gözle eğitim şefi 
Muamelât şefi 
Fotoğraf ve filim teknisiyeni 
Ambar memuru 
Ressam 
Teksir memuru 
Evrak » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

VİLÂYETLER TEŞKİLÂTI 

Ziraat İşleri Umum Müdürlü^ 

Ziraat başmüdürü 
1 nci sınıf ziraat müdürü 
3 ncü sınıf ziraat müdürü 
Yüksek Ziraat Mühendisi 

Ziraat teknisiyeni 
» » 
» » 
» » 

Muamelât memuru 
Ambar » 
Ayniyat » 
Memur 
Mutemet 

îü 

11 
6 

32 
20 
20 
10 
20 
20 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 

- 1 0 -
Maaş 

50 
40 
35 

90 
80 
70 
60 
30 

40 

35 
30 

m 
60 
35 
50 
35 
50 

•30 
25 

90 
80 
60 
70 
60 
50 
70 
60 
50 
40 
35 
35 
35 
30 
30 

D. 

3 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
8 
7 

^8 
' 9 

9 
10 
10 
11 
10 
11 

6 
8 
9 

10 
10 

4 
6 
5 
7 
8 
8 
8 

10 
11 

3 
5 
5 
6 
7 
8 
8 
8 

Memuriyetin nev'i Âc 

Tohum Islah ve Deneme istasyon 

Müdür 
» 
» muavini 
» » 

Tohum ıslâh mütehassısı 
Yüksek ziraat mühendisi 

» » » 
» » ,» 

Ziraat teknisiyeni 
» » 
» » 

idare memuru 

Ayniyat memuru 
Mutemet 
Ambar memuru 
Memur 

Deneme tarlaları 

Müdür 
Yüksek ziraat mühendisi 
Ziraat teknisiyeni 
Memur ve mutemet 
Ambar ve ayniyat memura 

Kauçuk Deneme istasyonları 

Müdür 
Müdür muavini 
Kauçuk mütehassısı 
Kimyager 
Yüksek ziraat mühendisi 
Ziraat teknisiyeni 
Mesul muhasip 
Ayniyat memuru 
Memur ve mutemet 

Zirai Araştırma enstitüleri 

Müdür 
Müdür muavini 
Mütehassis 
Lâboratuvar şefi 
Yüksek ziraat mühendisi 

» » » 
Ziraat teknisiyeni 
Muhasebeci 

İed 

lan 

2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
o 
imi 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

4 
4 
4 
4 
4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Maa§ 

100 
90 
80 
70 
80 
70 
60 
50 
60 
50 
40 
40 
35 
35 
30 
35 
30 

70 
50 
40 
35 
35 

90 
70 
80 
60 
50 
50 
50 
35 
30 

100 
80 
80 
70 
60 
50 
50 
50 
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İ>. Memuriyetin nev'i 
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Aded Maaş D. 

10 Ambar memuru 
10 Memur ve mutemet 
11 Mutemet 

2 35 
2 35 
2 30 

Bahçe Kültürleri Enstitüsü ve istasyonları 

4 
5 
6 
7 
8 
7 
8 
9 
8 

10 
10 
10 
11 

5 
6 
7 

Müdür 
Müdür 
Müdür muavini 
Yüksek ziraat mühendisi 

» » » 
Ziraat teknisiyeni 

» » 
» » 

Mesul muhasip 
Memur ve mutemet 
Ayniyat memuru 
Memur 

Fidanlıklar 

Müdür 
» 

Yüksek ziraat mühendisi 

7 Ziraat teknisiyeni 
8 » » 

11 Memur 
10 Mutemet ve ayniyat memuru 
11 Ambar memuru 

Çay bölge teşkilâtı 

7 Çay bölge âmiri 
8 » kontrolörü 

10 » memuru 
11 > » 
11 Memur 

Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü 

Müdür 
» muavini 

Mütehassıs 
Yüksek ziraat mühendisi 

3 
5 
5 
6 
7 » » 
9 Laborant 
8 Ziraat teknisiyeni 

10 îdare memuru 

1)0 
80 
70 
60 
50 
60 
50 
40 
50 
35 
35 
35 
30 

80 
70 
60 
50 
60 
50 
30 
35 
30 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

5 60 
5 50 
5 35 
5 30 
2 30 

100 
80 
80 
70 
60 
40 
50 

• 35 

4 
5 
6 
5 
6 
7 
7 
7 

10 
10 
10 
10 
11 

10 Memur ve mutemet 
10 Ambar memuru 
11 Memur 

Sulu Ziraat istasyonları 

Müdür 
» 
» muavini 

Mütehassıs 
Yüksek ziraat mühendisi 

» » » 
Makine mütehassısı 
Ziraat teknisiyeni 
Ayniyat memuru 
Mutemet 
Ambar memuru 
Memur 

Tavukçuluk ve Arıcılık Enstitüsü 
ve istasyonları 

4 Müdür 
5 > 
6 » muavini 
6 Mütehassıs 
6 Yüksek ziraat mühendisi 
7 » •» » 
7 Ziraat teknisiyeni 
8 » » 
9 » » 

10 Memur ve mutemet 
10 Ambar memuru 
11 Memur 

VİLÂYETLER TEŞKİLÂTI 

Veteriner İşleri Umum Müdürlüğü 

4 Veteriner Başmüdürü 

1 35 
1 35 
1 30 

Müdürü 

Hekim 

» 

-90 
80 
70 
80 
70 
60 
60 
60 
35 
35 
35 
35 
30 

1 
2 
2 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
4 
4 
4 

90 
80 
70 
70 
70 
60 
60 
50 
40 
35 
35 
30 

8 
16 
20 
16 
15 
30 
35 
35 
25 

90 
80 
70 
60 
80 
70 
60 
50 
40 
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Memuriyetin nev'i 

4 
5 
6 
9 

10 
.7 

Gümrük veteriner müdürü 
» » » 

Zootekni mütehassısı 
Suni tohomlama mütehassısı 

» » » 
Mücadele veterineri 

» » 
» » 

Hayvan sağlık memuru 
» » » 
» » » 
» » » 
» » . » , 

Muamelât memuru 
Mutemet ve ambar memuru 
Ayniyat memuru 
Memur 

D. 

5 
6 
7 
5 
5 
6 
6 
7 
8 
7 
8 
9 

10 
11 
10 
10 
10 
11 

4 
5 
6 
5 
6 
7 
8 
9 
9 

10 » » 
10 Hayvan sağlık memuru 
11 » » » 

I 7 Mesul muhasip 
10 İdare memuru 
10 Memur ve mutemet 
10 Ambar memuru 
I I Kâtip 

înekhaneler 

— 12 -
Aded Maaş 1 D. 

Haralar 

Müdür 
» 
» Muavini 

Mütehassıs 
» 

Asistan 
Asistan 

» 
Veteriner hekim 

Müdür 

Mütehassıs 
Veteriner hekim 

Asistan 

8 Mesul muhasip 

2 
3 
3 
4 
4 
3 
10 
10 
10 
20 
30 
30 
30 
30 
15 
15 
15 
15 

80 
70 
60 
80 
80 
70 
70 
60 
50 
60 
50 
40 
35 
30 
35 
35 
35 
30 

90 
80 
70 
80 
70 
60 
50 
40 
40 
35 
35 
30 
60 
35 
35 
35 
30 

90 
80 
70 
40 
35 
60 
50 
50 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

10 Ambar memuru 35 

Bakteriyoloji ve Araştırma enstitüleri 

3 Müdür 
5 » muavini 
4 Mütehassıs 
5 » 
6 » 
7 » 
8 Veteriner hekim 
9 » » 
7 Asistan 
8 Asistan 
9 » 

10 İdare memuru 
10 Ayniyat ve Ambar memuru 

Hayvan hastaneleri 

5 Müdür 
6 Mütehassıs veteriner 
7 Veteriner hekim 

7 Asistan 
8 » 

10 Memur 

Bölge laboratuvarlan 

5 Müdür 
6 Mütehassıs 
7 Asistan 
8 » 

11 Memur 

Aşı ve Serum Kontrol enstitüleri 

Müdür 
Müdür muavini 
Mütehassıs 

4 
6 
5 
6 » 
8 Veteriner hekim 
9 » » 
7 Asistan 
8 » 

10 Memur ve mutemet 
10 Ayniyat memuru 
10 Ambar memuru 

2 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
4 
3 
2 
2 

5 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 

2 
2 
3 
3 
2 

"İ 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

100 
80 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
60 
50 
40 
35 
35 

80 
70 
60 
50 
40 
60 
50 
35 

80 
70 
60 
50 
30 

90 
70 
80 
70 
50 
40 
60 
50 
35 
35 
35 
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Bütçe Encümeninin deği§tirişine bağlı cetvel 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Pamuk İğleri Müdürlüğü 

9 Tercüman 1 

Merkez Müşterek 

Ziraat İşleri Umum Müdürlüğü 

40 

8 Tercüman 4 
0 Tercüman daktilo 1 

Veteriner İşleri Umum Müdürlüğü 

7 Şube müdürü 7 
9 Şube müdür muavini 7 

VİLÂYETLER 

50 
35 

60 
40 

8 
9 

14 

4 ncü sınıf ziraat müdürü 
5 nci sınıf ziraat müdürü 
Stajyer 

18 
20 

6 

50 
40 
15 

Aded Maaş 

Ziraat Alet ve Makineleri İhtisas ve 
Makinist okulları 

14 Mütehassıs öğretmen 
14 Teknisiyen 

Veteriner İşleri Umum Müdürlüğü 

12 

Sığıp Islah Yetiştirme İşleri ve mü
esseseleri ve Numune ağılları 

Islah* istasyonu mütehassıs ve
terineri 4 

15 
15 

Veteriner başmüdürü 
Veteriner müdürü 
Veteriner müdürü, yetiştirme 
mütehassısı ve tahaffuzhane 
müdürü 
Veteriner müdürü ve Zootekni 
mmtaka mütehassısı ve tahaf
fuzhane veterineri 
Veteriner müdürü, kıdemli mu
avin veteriner ve fen memuru 

5 
3 

20 

41 

96 

80 
40 

60 

50 

40 

25 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i 

3 

3 
4 
6 
9 

11 

MERKEZ 

Müsteşar muavini 

Tetkik ve İstişare Heye 

Âza 
» 

Raportör 
Kalem şefi 
Memur 

Zir.aat İşleri Umum Müdürlüğü 

Teknik müşavir 
» » 

Umum Müdür muavini 
Şube müdürü 

100 

100 
90 
70 
40 
30 

90 
80 
80 
70 

9 
10 
11 
12 Memur 

Aded Maaş 

6 Yüksek ziraat mühendisi 
8 Şube müdür muavini 
5 Mütercim 

Şef 
1 nci mümeyyiz 
2 » » 

Veteriner İşleri Umum Müdürlüğü 

4 Teknik müşavir 
5 Umum Müdür muavini 
6 Şube müdürü 
8 Şube müdür muavini 
9 Şef 

10 1 nci mümeyyiz 

70 
50 
80 
40 
35 
30 
25 

3 
1 
7 
7 
4 
3 

90 
80 
70 
50 
40 
35 
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D. Memuriyetin nev'i 
- 14 — 

Aded Maaş I D. 

4 
5 
6 
7 

11 

9 
9 

10 
11 

7 
7 

10 
8 

10 
8 

11 
12 

Teftiş Heyeti 

Başmüfettiş 
1 nci sınıf müfettiş 
2 nci » » 
3 ncü » » 
2 nci mümeyyiz 

1 
1 
1 
1 
1 

90 
80 
70 
60 
30 

Zatişlerİ Müdürlüğü 

Sicil muhafızı 
Şef 
1 nci mümeyyiz 
2 nci » 

Neşriyat ve Haberleşme Müdürlüğü 

Basın, istihbarat ve sergiler şefi 1 
Gözle eğitim şefi 1 
Muamelât şefi 1 
Fotoğraf ve filim teknisiyeni * 1 
Ambar memuru 1 
Ressam . 1 
Teksir memuru 1 
Evrak » 1 

VİLÂYETLER TEŞKİLÂTI 

Ziraat İşleri Umum Müdürlüğü 

1 
1 
1 
1 

40 
40 
35 
30 

Ziraat başmüdürü 
1 nci sınıf ziraat müdürü 
3 ncü sınıf ziraat müdürü 
Yüksek ziraat mühendisi 

Ziraat teknisiyeni 
» 

8 » » 
9 » » 

10 Muamelât memuru 
10 Ambar memuru 
10 Ayniyat memuru 
11 Memur 
11 Mutemet 

11 
6 
32 
20 
20 
10 
20 
20 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 

60 
60 
35 
50 
35 
50 
30 
25 

90 
80 
60 
70 
60 
50 
70 
60 
50 
40 
35 
35 
35 
30 
30 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Tohum Islah ve Deneme istasyonları 

3 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
8 
7 
8 
9 
9 

10 
10 
11 
10 
11 

6 
8 
9 

10 
10 

Müdür 
» 
» muavini 
» » 

Tohum ıslah mütehassısı 
Yüksek ziraat mühendisi 

» » » 
» » » 

Ziraat teknisiyeni 
» » 
» » 

îdare memuru 
» » 

Ayniyat memuru 
Mutemet 
Ambar memuru 
Memur 

Deneme tarlatan 

Müdür 
Yüksek ziraat mühendisi 
Ziraat teknisiyeni 
Memur ve mutemet 
Ambar ve ayniyat memuru 

2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

4 
4 
4 
4 
4 

100 
90 
80 
70 
80 
70 
60 
50 
60 
50 
40 
40 
35 
35 
30 
35 
30 

70 
50 
40 
35 
35 

Kauçuk Deneme istasyonları 

4 Müdür 
6 Müdür muavini 
5 Kauçuk mütehassısı 
7 Kimyager 
8 Yüksek ziraat mühendisi 
8 Ziraat teknisiyeni 
8 Mesul muhasip 

10 Ayniyat memuru 
11 Memur ve mutemet 

Zirai Araştırma enstitüleri 

3 Müdür 
5 Müdür muavini 
5 Mütehassıs 
6 Lâboratuvar şefi 
7 Yüksek ziraat mühendisi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

90 
70 
80 
60 
50 
50 
50 
35 
30 

2 
2 
2 
2 
2 
9 

100 
80 
80 
70 
60 
50 
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D. 

8 
10 
10 
11 

Memuriyetin nev'i 
- 15 -

Aded Maaş D. 

Ziraat teknisiyeni 
Muhasebeci 
Ambar memuru 
Memur ve mutemet 
Mutemet 

50 
50 
35 
35 
30 

Bahçe Kültürleri Enstitüsü ve istasyonları 

9 
8 

10 
10 
10 
11 

Müdür 
» 
» muavini 

Yüksek ziraat mühendisi 
» . » » 

Ziraat teknisiyeni 

Mesul muhasip 
Memur ve mutemet 
Ayniyat memuru 
Memur 

Fidanlıklar 

5 Müdür 
6 » 
7 Yüksek ziraat mühendisi 
8 » » » 
7 Ziraat teknisiyeni 
£ » » 

11 Memur 
10 Mutemet ve ayniyat memuru 
11 Ambar memuru 

Çay bölge teşkilâtı 

7 Çay bölge âmiri 
8 » kontrolörü 

10 » memuru 
11 » » 
11 Memur 

Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü 

3 Müdür 1 
5 » muavini 1 
5 . Mütehassıs 2 
6 Yüksek ziraat mühendisi 1 
7 » » » 1 
9 Laborant 2 

90 
80 
70 
60 
50 
60 
50 
40 
50 
35 
35 
35 
30 

80 
70 
60 
50 
60 
50 
30 
35 
30 

60 
50 
35 
30 
30 

100 
80 
80 
70 
60 
40 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

8 Ziraat teknisiyeni 
10 idare memuru 
10 Memur ve mutemet 
10 Ambar memuru 
11 Memur 

50 
35 
35 
35 
30 

4 
5 
6 
5 
6 
7 

'7 
7 

10 
10 
10 
10 
11 

Sulu Ziraat istasyonları 

Müdür 

» muavini 
Mütehassıs 
Yüksek ziraat mühendisi 

» » » 
Makine mütehassısı 
Ziraat teknisiyeni 
Ayniyat memuru 
Mutemet 
Ambar memuru 
Memur 

2 
2 
2 
4 
7 
2 
4 
3 
4 
4 
4 
2 
2 

90 
80 
70 
80 
70 
60 
60 
60 
35 
35 
35 
35 
30 

Tavukçuluk ve Arıöılık Enstitüsü ve istasyonları 

4 Müdür 
5 » 
6 » muavini 
6 Mütehassıs 
6 Yüksek ziraat mühendisi 
7 » » » 
7 Ziraat teknisiyeni 

10 Memur ve mutemet 
10 Ambar memuru 
11 Memur 

VİLÂYETLER TEŞKİLÂTI 

Veteriner İşleri Umum Müdürlüğü 

4 Veterner Başmüdürü 
5 » Müdürü 
6 » » 
7 » > 
5 » Hekim 
6 » » 
7' » » 

1 
2 
2 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
4 
4 
4 

90 
80 
70 
70 
70 
60 
60 
50 
40 
35 
35 
30 

8 
16 
20 
16 
15 
30 
35 
35 
63 

90 
80 
70 
60 
80 
70 
60 
50 
40 
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D. Memuriyetin nev'i 
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Aded Maaş I D. 

5 Gümrük veteriner müdürü 
6 » » :» 
7 » » » 
5 Zeotekni mütehassısı 
5 Suni tohumlama mütehassısı 
6 » » » 
6 Mücadele veterineri 
7 » » 
8 » » 
7 Hayvan sağlık memuru 
8 » » » 
9 » » » 

10 » » » 
11 » » » 
10 Muamelât memuru 
10. Mutemet ve ambar memuru 
10 Ayniyat memuru 
11 Memur 

Haralar 

4 
5 
6 
5 
6 
7 
8 
9 
9 

10 
10 
11 
7 

10 
10 
10 
11 

Müdür 
» 
» Muavini 

Mütehassıs 
» 

Asistan 

Veteriner hekim 
» » 

Hayvan sağlık memuru 
» » » 

Mesul muhasip 
îdare memuru 
Memur ve mutemet 
Ambar memuru 
Kâtip 

înekhaneler 

4 Müdür 
5 » 
6 Mütehassıs 
9 Veteriner hekim 

10 » » 
7 Asistan 
8 » 
8 Mesul muhasip 

2 
3 
3 
4 
4 
3 
10 
10 
10 
20 
30 
30 
30 
30 
15 
15 
15 
15 

80 
70 
60 
80 
80 
70 
70 
60 
50 
60 
50 
40 
35 
30 
35 
35 
35 
30 

90 
80 
80 
80 
70 
60 
50 
40 
40 
35 
35 
30 
60 
35 
35 
35 
30 

90 
80 
70 
40 
35 
60 
50 
50 
)>* 

\ Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

10 Ambar memuru 

Bakteriyoloji ve Araştırma enstitüleri 

3 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7 

Müdür 
» muavini 

Mütehassıs 
» 
» 
» 

Veteriner hekim 
» » 

Asistan 

10 idare memuru 
10 Ayniyat ve ambar memuru 

Hayvan hastaneleri 

Müdür 
Mütehassıs veteriner 
Veteriner hekim 

» » 
» 

Asistan 

10 Memur 

Bölge lâboratuvarları 

5 
6 
7 
8 » 

11 Memur 

Müdür 
Mütehassıs 
Asistan 

4 
6 
5 
6 
8 
9 
7. 
8 

10 
10 
10 

Aşı ve Serum Kontrol enstitüleri 

Müdür 
» muavini 

Mütehassıs 

Veteriner hekim 
» » 

Asistan 
» 

Memur ve mutemet 
Ayniyat memuru 
Ambar memuru 

35 

2 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
4 
3 
2 
2 

100 
80 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
60 
50 
40 
35 
35 

5 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 

2 
2 
3 
o o 
2 

i 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

80 
70 
60 
50 
40 
60 
50 
35 

80 
70 
60 
50 
30 

90 
70 
80 
70 
50 
40 
60 
50 
35 
35 
35 
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Devre : X 
içtima: 2 S. SAYISI: 

Konya Mebusu Abdürrahman Fahri Ağaoğlu'nun, Türk Ceza 
Kanununun, bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 449 ncu ve 450 
nci maddelerinin meriyetten kaldırılması hakkında kanun teklifi 

ve Adliye Encümeni mazbatası (2/209) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türk Ceza Kanununun tadiline dair teklifim esbabı mucibesi ile birlikte takdim edilmiştir. 
Gerekli muamelenin yapılmasına müsaadelerini arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 26 , XII . 1955 

i 

Konya Mebusu 
A, F, Ağaoğlu •"•. 

ESBABI MUCİBE 

Katil, ırza geçmek, kız kaçırmak, hırsızlık, kavga, müessir fiü, tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme 
sebebiyet, sarhoşluk, dilencilik gibi suçların çok olduğu muhakkaktır. 

Demokrasi inkılâbımızdan sonra idarenin ve zabıtanın kanun dışı başkalarının kalkmış olmasın
dan dolayı da birçok hallerde Ceza Kanunumuzdaki müeyyidelerin kâfi gelmemekte olduğu da bir 
hakikattir. 

Suçlarin çoğalıp azalmasında içtimai, iktisadi ve ahlâki birtakım âmillerin mevcudiyeti inkâr 
edilemez. Hiç şüphesiz nefis ve irade terbiyesinin başta gelen bir âmil olduğu da kabul edilmelidir. 

Tehevvüren işlenen suçlarla şehevi veya maddi istifade ve intikam düşüncelerinin ve tembelliğin 
müessir olduğu suçlar daha ziyade nefsine mağlup ve iradesi zaif insanların işidir. Nefse mağlu
biyet ve irade zayıflığı gibi en mühim suç âmilinin önlenmesinde ise hukuki ve cezai müeyyide
lerin mühim tesiri vardır. 

Cezalar kâfi derecede şiddetli olursa ve mahkemeler de birtakım bahanelerle cezaları tahfif «it
mek itiyadında olmazlarsa suç işliyeeek insanlar düşünmeye mecbur kalırlar. Nefislerinin arzusuna 
kolay kolay mahkûm olmazlar. 

Hukukta ve cezada şiddetli ve müessir müeyyideler, âdü ve muktedir hâkimler tarafından tatbik 
edilmek şartiyle memleketin her sahada tealisine de hizmet eder. Mücerret şiddetli ve müessir mü
eyyideler, nefse hâkimiyet ve iradeyi kuvvetlendirmek ve hattâ tereddiye mâni olmak gibi fazilet-
kâr tesirleri haizdir. Bunun neticesi olarak da mahkemelerde ve zabıtada iş azalır. Mahkemelerin ve 
zabıtanın murakabesi de kolaylaşır. îyi ve kötü daha iyi anlaşılabilir. Böylece devlet teşkilâtında da 
daima daha iyiye doğru gidilmiş olur. 

Tarihteki birçok misallerden sarfınazar zamanımızda ingiltere bizim için güzel bir misal teşkil 
eder. Asırlardan beri ingiltere'de cari hukuk; basit ve şedit ahkâmı muhtevi olarak hem birçok hâ
diselere vukuundan evvel mâni olmakta, hem de tatbik edenlerin iyi yetişmesini temin eylemekte
dir. Halen ingiltere'de orduda, mekteplerde ve umumi ceza hukukunda gayet şiddetli darp cezası 
olduğu gibi bu cezanın daha da genişletilmesi istenilmektedir. Yine ingiltere'de kasten katlin ce
zası ölümdür. Ve âdi tahrik sebepleriyle de bu ceza tahfif edilmemektedir. Sair suçların cezaları da 
çok şiddetlidir. 
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Adalet ve kudret itibariyle İngiliz zabıtasının ve hâkimlerinin derecesini henüz bulamadığımız 

için bir taraftan mahkemelerimizin çalışmalarında, hâkimlerimizin seçilmesinde ve yetiştirilmesinde, 
kaza mercilerinin ve zabıtanın birleştirilmesinde ve zabıta memurlarının her hangi bir emri icra 
eden bir makine gibi değil, mesul ve bilgili bir varlık haline getirilmesinde ıslah çareleri aranır ve 
bulunurken, diğer taraftan pervasızlık ve lâubalilik içinde çok işlenen suçlarda şiddetli davranma
nın zamanı gelmiştir. 

Mümkün oldukça hususi ceza hükümlerini de içine alacak şekilde, basit ve kısa cezalarda şid
detli ve müessir hükümleri muhtevi ve İngiliz sisteminde yeni bir ceza kanununa muhtacız. Ancak 
bu iş uzun senelere mütevakkıf olduğu için, içinde bulunduğumuz haller ve şartlar karşısında hal
kımızın çok haklı şikâyet ve ıstırabını kısmen de olsa giderebilmek için Ceza Kanunumuzun bâzı 
hükümlerinde acele değişiklik yapılması da zaruridir. 

Bağlı teklif bu mülâhazalarla hazırlanmıştır. Ve ceza hukukumuzda inkılâp sayılabilecek esaslı 
farklar derpiş olunmuştur : 

1. Darp cezası kabul edilmiştir. İngiltere'deki kadar şiddetli ve tatbikatı geniş değildir. Daha 
mutedil olup mahdut suçlara hasredilmiştir. 

2. Sürgün cezası hapiste olduğu gibi tembellik, kumar, dedikodu gibi âmillerle mahkûmu te
reddiye sürüklemez. Çalışmaya icbar eder. Hapisten de daha müessirdir. 

Bu sebeplerle teklifte sürgün cezasına tatbikatta daha geniş yer verilmiştir. Tatbikattaki geniş
liğin Devlet kuvvetlerini lüzumsuz yere işgal etmemesini temin edecek hüküm de konulmuştur, 

3. Kasten katil suçunun cezası ölüm olarak kabul edilmiştir. Hayatı tehlikeye sokacağı bilinçti 
kasten yangın, su baskını gibi suçlarda ölüm vukubulursa faile idam cezası verilmiştir. Irza geç
mek gibi hâdiselerde ölüm vukua gelmesi halinde de fail hakkında ölüm cezası tâyin edilmiştir. 

4. Katil ve müessir fiil gibi suçların bâzı hallerde cezadan muafiyetini âmir bulunan 461 nci 
madde tecavüzleri daha iyi önleyici ve mağdurlara daha geniş haklar tanıyan bir hale ifrağ edilmiş, 

Zina halinde işlenen aynı suçlarda cezanın tahfifini emreden 462 nci madde ise cezadan muafiyet 
şeklinde insan ruhuna ve yaradılışına daha uygun ve zinayı önleyici bir hale getirilmiştir. 

5. Halkın emniyet ve huzurunu ve asayişi yakından alâkadar eden ve Devlete karşı sevgi ve 
itimadını sarsan birçok suçların cezaları şiddetlendirilmiş ve daha tesirli cezalar tâyin edilmiştir. 
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KONYA MEBUSU A. FAHRÎ AĞAOÖLU'NUN 
TEKLÎFI 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bâzı maddelerinin ilgası hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. -— Türk Ceza Kanununun 11, 18, 
102, 112, 175, 304, 374, 375,382, 383, 418, 448, 
452, 455, 461, 462, 464, 468, 485, 544, 545 ncA 
maddeleri aşağıda yazılı olduğu üzere değişti
rilmiş ve 40 ncı ve 456 ncı maddelerine birer 
fıkra eklenmiş ve 18 (Mükerrer), 75 (Müker
rer) , 281 (Mükerrer), 281 (İkinci mükerrer) 
439 (Mükerrer), 525 (Mükerrer) maddeleri ilâ
ve edilmiştir. 

Madde 11. — Cürümlere mahsus cezalar şun
lardır : 

1. îdam, 
2. Ağır hapis, 
3. Hapis, 
4. Sürgün, 
5. Darp, 
(I. Ağır para cezası, 
7/ Hidematı âmmeden memnuiyct, 
Kabahatlere mahsus cezalar şunlardır: 
1. Hafif hapis, 
2. Sürgün, 
3. Darp, 
4. Hafif para cezası, 
.5. Muayyen bir meslek ve sanatın tatili 

icrası. 
Bu kanunda şahsi hürriyeti tahdideden ceza

lar tâbirinden ağır hapis, hapis, sürgün ve hafif 
hapis cezaları muradolunur. 

Madde 18. — (Mükerrer) Darp Cezası cü
rümlerde on darbeden yüz darbeye ve kaba-
hetlerde beş darbeden yirmi darbeye kadardır. 

Bu ceza üç santim kutrunda ve altmış san
tim unzunluğunda sert bir ağaçtan yapılmış 
budaksız bir deynekle ve doktor nezareti altın
da mahkum yatırılarak çıplak ayak altına vurul
mak suretiyle icra olunur. 

Bu cezanın birden icrası hayat ve sihhat 
için tehlikeli olduğu doktor tarafından beyan 
edildiği takdirde parça parça icra olunur. Bu 
suretle icrası dahi hayat veya sihhat için teh
likeli olduğu anlaşıldığı takdirde bir darbe 
dokuz günlük sürgüne muadil tutularak sür
gün cezasına çevrilir. Ancak sürgün cezası 

iki aydan az olamaz. Aksi takdirde bir darbe 
üç günlük hapse muadil tutularak hapis ceza
sına çevrilir. 

Madde 40. — Ek fıkra : 
Eğer darp cezası verilmiş ise üç günlük mev-

kufiyet bir darbeye mukabil sayılır. 

Madde 75. — (Mükerrer) Her suç için müret-
tebolan darp cezasının mecmuu hükmolunur. An
cak bu yekûn cürümlerde iki yüz ve kabahat
lerde kırk darbeyi geçemez. 

Madde 102. — Kanunda başka türlü ya
zılmış olan ahvalin maadasında hukuku âmine 
dâvası : 

1. Aynı. 
2. » 
3. » 
4. Beş seneden ziyade olmamak üzere ağır 

hapis veya hapis veya hidematı âmmeden mu
vakkaten mahrumiyet cezalarını, veya cürüm
lere mahsus sürgün veya darp veya ağır para 
cezasını müstelzim cürümlerde beş sene, 

5. Bir aydan ziyade hafif hapis veya 
kabahetlere mahsus sürgün veya darp veya 
otuz liradan ziyade hafif para cezasını müstel
zim fiillerde iki sene, 

6. Aynı. 
Bu kanunun ikinci kitabının birinci babın

da yazılı ölüm veya müebbet yahut muvakkat 
ağır hapis cezalarını müstelzim cürümlerin yurt 
dışında işlenmesi halinde dâva müruruzamanı 
yoktur. 

Madde 112. — Bu maddede yazılı cezalar 
aşağıdaki müddetlerin müruru ile ortadan kal
kar. 

1. Aynı. 
2. ,» 
3. » 
4. Beş seneye kadar ağır hapis veyahut ha

pis veya muvakkaten hidematı âmmeden mem-
nuiyet cezaları ile cürümlere mahsus sürgün ve
ya darp cezası veya ağır para cezası hükümleri 
on sene, 
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5. Bir aydan ziyade hafif hapis veyahut 
bir meslet ve sanatın tatili icrası veyahut kaba
hatlere mahsus sürgün veya darp cezası veya
hut 30 liradan ziyade hafif para cezası hüküm
leri dört sene, 

6. Aynı. 
Geçmesi ile ortadan kalkar. 
Nevileri başka başka cezaları hâvi hüküm

ler, en ağır ceza için konulan müddetin geçme
siyle ortadan kalkar. 

Cezanın müruruzaman üe ortadan kalkma
sından sonra emniyeti umumiye nezareti altın
da bulunmak cezasının da hükmü kalmaz. 

Madde 175. J— Her kim Devletçe tanınmış 
olan dinlerden birini veya dinî akideleri ve din
ce mukaddes tanılan şeyleri tezyif ve tahkir 
edfcrse bir aydan altı aya kadar hapsolunur ve 
30 liradan 200 liraya kadar ağır para cezası alı
nır. 

Her kim Devletçe tanınmış olan dinlerden 
birine ait dinî işlerin yahut ibadet ve âyinin ic
rasını meni veya ihlâl eylerse iki aydan bir se
neye kadar hapsolunur. Eğer bu fiilin işlenmesi 
zamanında cebir ve şiddet veya tehdit veya ay
nı zamanda birinci fıkradaki cürümde vâki olur
sa fail altı aydan üç seneye kadar hapis ile ceza
landırılır. 

Din veya mezheplerden birini veya dinî aki
deleri veya dince mukaddes tanılan şeyleri tez
yif ve tahkir yolunda neşriyatta bulunanlar al
tı aydan üç seneye kadar hapis ile cezalandırı
lır. 

Madde 281. — (Mükerrer) Geçen fasıllarda 
yazılı cürümlerde temin olunan menfaatler fa
hiş ise ceza iki misli ve çok fahiş ise üç misli 
olarak hükmolunur. , 

Madde 281. — (İkinci mükerrer) Geçen fa
sıllarda yazılı haller haricinde ve her ne suret
le olursa olsun memurlar tarafından efrada kar
şı işlenecek keyfî hareket veya zulüm sayılacak 
her türlü fiillerde altı aydan üç seneye kadar ha
pis veya iki seneden beş seneye kadar sürgün 
cezası hükmolunur, 

Madde 304. — Sürgün cezasına mahkûm olan 
kimse sürgün yerinden kaçarsa bir seneden beş 
seneye kadar hapis cezasına mahkûm olur. 

Sürgün cezasına mahkûm olan kimse sürgün 
yerine muhafızsız gitmek ister ve bu talebi ilâ

mı infaza memur makamca kabul olunursa tâyin 
olunan müddet içinde sürgün mahalline gitmi-
yen veya kaçan mahkûma da birinci fıkrada ya
zılı ceza verilir. 

Madde 374.—• Başkasının hayatı için tehli
keli olduğu vukuundan evvel anlaşılabilen bir 
suretle kasten su basmasına sebebolan kimse 
on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ile 
cezalandırılır. 

Eğer bu hal bir kimsenin Ölümüne sebebiyet 
vermiş ise faile ölüm cezası verilir. 

Sair kasten su basmasına sebebiyet hallerin
de verilecek ceza bir seneden beş seneye kadar 
ağır hapistir. 

Eğer bu hal bir kimsenin ölümüne sebebolur
sa faile müebbet ağır hapis cezası ve birden zi
yade kimsenin ölümüne sebebolursa faile ölüm 
cezası verilir. 

Madde 375. — Kasdi olmaksızın su basması
na sebebiyet verip bu suretle ferdin hayat ve 
malını tehlikeye koyan kimse bir seneden beş se
neye kadar hapis ile mücazat olunur. 

Eğer bu hal bir kimsenin ölümüne sebebol-
muş ise cezası beş seneden on seneye kadar, bir
den fazla kimsenin ölümüne sebebolmuş ise on 
seneden yirmi seneye kadar ağır hapistir. 

Madde 382. — 369, 370, 371, 372, 373, 376, 
377, 378, 379, 380 ve 381 nci maddelerde yazılı 
suçlar bir şahsın hayatını tehlikeye koymuş ol
duğu takdirde muayyen olan ceza bir misli artı
rılır ve bu ceza kanunen muayyen olan cezanın 
âzami haddini geçebilir, ölüme sebebolmuş ise 
Ölüm cezası verilir. 

Madde 383. — Birinci fıkra aynı. 
Eğer bu fiilden bir şahsın hayatmca tehlike 

hâsıl olursa bir seneden beş seneye kadar hapis 
ve bir kimsenin ölümü vukua gelirse beş sene
den on seneye kadar, birden fazla kimsenin Ölü
mü vukua gelirse on seneden yirmi seneye kadar 
ağır hapis cezası hükmedilir. 

Madde 418. — Yukardaki maddelerde yazılı 
fiil ve hareketler mağdurun ölümünü mucibolur* 
sa faile ölüm cezası verilir. 

İkmci ve üçüncü fıkralar aynı. 

Madde 439. — (Mükerrer) 438 nci maddede 
yazılı hal müstesna olmak üzere yukarda yazılı 
fasıllardaki cürümlerde verileeek hapis ve ağır 
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hapis cezalarının iki misli sürgün cezası da hük-
molunur.. 

Madde 448. — Her kim bir kimseyi kasden 
öldürürse ölüm cezasına mahkûm olur. 

Madde 452. —• Katil kasdiyle.olmıyan mües
sir fiilden telefi nefis husule gelmiş olursa fail 
on seneden aşağı olmamak üzere muvakkat ağır 
hapse mahkûm olur. 

Eğer telefi nefis failin fiilinden evvel mev-
cudolup da failce bilinmiyen bir halin birleşme
si veyahut failin iradesinden hariç ve gayri-
melhuz bir sebebin inzimamı yüzünden vukua 
gelmiş ise beş seneden on seneye kadar ağır ha
pis cezası hükmolunur. 

Eğer telefi nefis fiilden hâsıl olmayıp nehyi 
asabi ile vukubulmuş ise fiile terettübeden mü
essir fiil cezası bir misli fazlasiyle verilir ve İm 
ceza bir seneden az olamaz. 

Madde 455. — Tedbirsizlik veya dikkatsiz
lik veya meslek ve sanatta acemilik veya niza-
mat ve evamir ve talimata riayetsizlik ile bir 
kimsenin ölümüne sebebiyet veren şahıs üç se
neden beş seneye kadar hapis ile birlikte,beş se
neden on seneye kadar sürgün cezasına mah
kûm olur. 

Eğer fiil birkaç kişinin ölümüne mucibol-
muş ise beş seneden on seneye kadar hapis ve 
on seneden yirmi seneye kadar sürgün cezası 
verilir. 

Eğer fiil on kişiden fazla ölümü mucibol-
muş ise faile yirmi sene ağır hapis ve yirmi se
ne sürgün cezası verilir. 

Madde 456. — 
Ek fıkra : 
Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında

ki hallerde hükmolunacak hapis veya ağır ha
pis cezasının iki misline muadil sürgün cezası 
da verilir. 

Madde 461. — Yukardaki iki fasılda beyan 
olunan fiillerden birini aşağıda gösterilen mec
buriyetlerle yapanlara ceza verilmez. Bu mec
buriyetler : 

1. 414, 415, 416, 417, 418, 429, 430, 431 nci 
maddelerde yazılı fiillerden birinin faillerine ve
ya müteşebbislerine karşı mağduru kurtarmak, 

2. Hırsızlık, yağma ve garet suçlarından 
birinin faillerine veya müteşebbislerine karşı ma
lını müdafaa etmek, 

3. \Bir şahsın evine veya içinde adam otu
rur sair her türlü bina ve müştemilâtına her ne 
suretle olursa olsun gizlice veya zorla girenle
ri veya girmek istiyenleri, yahut işbu mebani 
ve müştemilâtına ateş ve kundak koyanları ve
ya koymak istiyenleri - bu fiiller gece vakti ol
mak veya gündüz olsa bile hane ve bina ve müş
temilâtı tenha bir mahalde bulunmak şartiyle -
içinde ikamet edenlerin emniyeti şahsiyelerince 
aklen varit bir endişe ve havf mevcudolduğu 
takdirde defetmek. 

Dir. 

Madde 462. — Yukarda iki fasılda beyan 
olunan fiiller zinayı icra halinde meşhuden ya
kalanan veya zinayı irtikâbetmek üzere yahut 
henüz irtikâbediidiğinde zevahire göre şüphe 
edilomiyecek surette görünen bir koca veya ka
rı yahut kız kardeş veya fürudan biri yahut 
bunların müşterek faili veya her ikisi aleyhin
de k a n veya koca yahut usulden biri yahut er
kek veya kız kardeş tarafından işlenirse faile 
ceza verilmez. 

Madde 464. — Birinci fıkra aynen, 
•1. Adam ölmüş veya ölümü intaeeden bir 

yara ika edilmiş ise iki seneden beş seneye ka
dar hapis ile birlikte beş seneden on seneye ka
dar sürgün eczası, 

2. Ahvali sairede altı aydan iki seneye ka
dar hapistir, 

3. Maktul ve mecruha karşı el dokundur
muş olmayıp da yalnız kavgaya dâhil olanlar 
altı aydan iki seneye kadar hapsolunur, 

4. Kavganın hudusuna sebebi asli olanlar 
hakkında ceza üçte bir miktarı artırılır ve bir 
sene müddetle sürgün cezası da ilâve olunur. 

Madde 468. — Birinci, ikinci, üçüncü fıkra
lar ve bentler ve dördüncü fıkra aynı. 

Birinci fıkrada yazılı fiil kadının ölümüne 
sebebolmuş ise ölüm cezası ve bedenî bir zararı 
mucibolmuş ise on seneden aşağı olmamak üze
re ağır hapis cezası verilir. 

Son fıkra aynı. 

Madde 485. — Birinci fıkra ayın. 
Eğer iki taraf karşılıklı olarak birbirini tah

kir etmiş bulunursa, mahkeme hangi tarafın se
bebiyet verdiğini ve evvel tahkir ettiğini naza
ra alarak diğer taraf hakkında cezayı iskat ede
bilir. 
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Madde 525. — (Mükerrer) 491, 492, 493, 
494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 503, 504, 505, 
506 ve 512 nei maddelerde yazılı suçları işli-
yenlere elli darbeden yüz darbeye kadar darp 
ceza ve mahkûm oldukları hürriyeti bağlayıcı 
cezanın iki misline muadil sürgün cezası da ve
rilir. 

Madde 544. — Her kim i§ işlemeye sal ıh ol
duğu halde dilencilik ederse on darbeden yir
mi darbeye kadar darp cezası verilir. 

Tekerrüründe yirmi darbe ile birlikte bir se
ne müddetle sürgün cezası verilir. 

Mütaakıp tekerrürlerde yirmi darbe ile bir
likte altı aydan aşağı olmamak üzere hafif ha
pis ve iki sene sürgün cezası verilir. 

Madde 545. — Her kim on beş yaşından aşa
ğı bir çocuğa dilencilik ettirir veya velayet ve 
vesayeti altında bulunan yahut kendisinin mu
hafaza ve nezaretine tevdi olunan on beş ya
şından aşağı bir çocuğun dilenmesine veya bir 
kimsenin o küçüğü dilencilikte kullanmasına 
müsaade ederse yirmi darbe ile beraber iki ay
dan aşağı olmamak üzere hafif hapis cezası ve
rilir. 

Her kim on beş yaşından aşağı çocukları 
toplayıp dilencilik ettirirse yirmi darbe ile bir
likte bir sene sürgün cezası verilir. 

Yukardaki fıkralarda yazılı suçların müker-
ritierine yirmi darbe ile birlikte altı aydan aşa
ğı olmamak üzere hafif hapis ve iki sene sürgün 
cezası verilir. 

Madde 572. — Her kim sarhoş olupta baş
kasına. tecavüz ve umumun istirahatini selbe-
derse üç aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis 
cezasına mahkûm olur. 

Sarhoşluğu itiyat derecesine vardıranlara on 
darbeden az olmainak üzere darp eezasiyle bir
likte altı aydan aşağı olmamak üzere hafif ha
pis ve bir sene sürgün cezası verilir. 

iki defa mahkûm olduktan sonra aynı fiili 
tekrar işliyenler o fiili itiyat etmiş sayılırlar. 

MADDE 2. — Türk Ceza Kanununun 449 
ucu ve 450 nci maddeleri meriyetten kaldırıl
mıştır. 

MADDE o. — Bu kanun neşri tarihinden üç 
ay sonra meriyete girer. 

MADDE 4. —Bu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No. 2/209 
Karar No. 54 

:>7 . VI. 1956 

Yüksek Reisliğe 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, Ceza Kanununa bâzı fıkra ve 
maddeler ilâvesine mütedair Konya Mebusu Fah
ri Ağaoğlu'nun vâki kanun teklifi encümenimiz
de Adliye Vekâleti temsilcisinin de huzurunda 
tetkik ve müzakere olundu. s 

Kanun teklifi, umumi heyeti ve hatları iti
bariyle, Ceza Kanunumuzun kabahat cezaları
nın nevileri arasına darp cezası ithalini, bâzı 
suçlara sürgün cezaları ilâvesini ve bütün adanı 
Öldürme fiillerine idam cezası verilmesini istih
daf etmekte ve buna mütenazır olarak, Türk 
Ceza Kanununun 11, 18, 102, 112, 175, 304, 375, 

382, 383, 418, 448, 452, 455», 461, 462, 464, 468, 
485, 544 ve 545 nci maddelerinde değişiklikler 
yapılması, 4.0 ve 456 nci maddelere birer fıkra 
eklenmesi, ayrıca 18, 75, 281, 439 ve 525 nei 
maddelere mükerrer maddeler ilâvesi istenmek
tedir. 

Serseri ve mazannai suieşhas hakkındaki Ka
nunun halen tatbik edilmiyen ve bâzı kanuni 
şartların mevcudiyeti halinde serseri ve mazan-
ne erbabından birtakım şahıslara dayak cezası
nı derpiş eden hükümleri dışında ne Türk Ceza 
hukuku vo nede Türk Ceza Kanunu dayak ce
zasını asla tasvip ve tervieetmemiştir. 

( S. Sayısı : 238) 



— 7 — 
Türk ceza hukuku tarihinde dayak cezasının 

elîm misalleri ve bu husustaki tatbikatın acı tec
rübeleri kargısında, denebilir ki; yeni Türk 
Ceza Kanununun en inkılâpçı vasıflarından biri 
olarak dayağa yer verilmemiştir. 

ingiltere'de, Anglo - Sakson mevzuatının bâ
zı hususiyetleri karşısında dayak cezasının mev
cudiyeti, kontinantal memleketlerde, bu memle
ketlerin ceza hukuku tarihi ile siyasi tarihleri
nin inkişafiyle muvazi olarak dayak cezasına 
karşı şiddetli bir aksülâmel belirmiş, hukuk in
kılâbı esnasında dayak cezasına nihayet vermek 
genç ve inkılâpçı Türkiye'nin şaşmaz ceza pren
siplerinden birini teşkil etmiştir. 

Türkiye'nin dayak cezasına dönmesi denebi
lir ki tasavvur dahi edilemez. 

Cemiyetin bünyesi ve zaruretlerin derecesi 
ile mütenasip ağır cezalara bir memlekette za
man zaman baş vurulabilir. 

Bu cümleden olarak 6123 sayılı Kanunla 
kasden adam öldürmenin cezası 18 sene yerine 
24 seneden 30 seneye çıkarılmış ve 449 ucu mad
dedeki cezalar ise 22 seneden müebbet ağır hapse 
tahvil edilmiştir. 

6123 sayılı Kanunla yapılan bu değişiklik 
ve cezalardaki ağırlaştırma memleketimizde bu 
nevi suçların azalır, asma ve ferahlatıcı bir du
rum husule gelmesine sebebiyet vermiş ise de, 
âdiyen adam öldürme fiillerinde ölüm cezası 
hükmolunmasmı gerektirecek şekilde, şiddete 
halen bir ihtiyaç hissedilmemektedir. 

Birçok Garp memleketlerinde ölüm cezasının 
kaldırılması temayülü mevcut ve doktrinde de 
bu temayül desteklenirken, Türkiye'de ölüm 
cezasının kaldırılması şöyle dursun, bilâkis âdi
yen katil fiillerine de ölüm cezası verilmesi, ceza 
hukukunun bugünkü umumi seyir ve hıkişafiyle 
rle mütenasip değildir. 

Teklifte müessir fiil, tedbirsizlikle ölüme se
bebiyet verme gibi fiiller için ayrıca derpiş edi
len sürgün cezaları da, 6123 sayılı Kanunla bu 
fiillerin cezalarında yapılan artırmalar muvace
hesinde halen cemiyetimiz için lüzumsuz ve fazla 
şiddetli müeyyideler olarak mütalâa edilmekte
dir. Yeni sürgün cezalarının ihdasında sürgünün 
hapiste olduğu gibi kumar, dedikodu ve tembel
lik gibi hallerden mahkûmu kurtaracağı belirtil

mekte ise de, sürgün cezalarının tatbikatta, 
mahkûmu iş bulamama, hayatını geçindireme-
mek gibi sebepler dolayısiyle yeni suçlar işleme
ye sevk ettiği göz önünde tutulursa, sadece bu 
sebeplerle sürgün cezaları ihdasına mahal olmı-
yacağı da aşikârdır. 

462 nei maddedeki zina halinde bulunanlara 
karşı eşlerin işledikleri suçlara verilecek cezanın 
tadili ve buna mümasil Ceza Kanunumuzda bâ
zı değişiklikler icrasına gelince: 

Türk Ceza Kanununun 25 yılı aşan tatbikatı, 
beynelmilel ceza hukukunun temayülleri ve mem
leketimizin ihtiyaç ve realiteleri göz önünde tutu
larak hazırlanmakta olan yeni Türk Ceza Kanu
nu lâyihasının, encümenimizde ve Yüksek Mec
liste müzakeresi esnasında, nazara alınacak hu
suslardan olup, yeni Türk Ceza Kanunu lâyi
hası hazırlıklarının ikmal edildiği bu sıralarda, 
müstakil bir kanun teklifi olarak kabulünde ne 
isabet ve ne de âcil bir zaruret bulunmamaktadır. 

Neticeten, kanun teklifi, Ceza Kanunumuzun 
ruh ve prensiplerine, ceza hukukunun temayül
lerine ve halen yurdumuzun sosyal ihtiyaçlarına 
uygun düşmediğinden kanun teklifinin reddine 
ittifakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Muğla Çanakkale 
N. Özsan S. Sezgin 

Kâtip . 
Kocaeli Amasya Burdur 

S. Dinçer t. Olgaç B. KayadL^ 
Çoruh Çorum Erzurum 

M. Önal M. K. Bîberoğlu Z. Çavuşoğlu 
Erzurum Eskişehir 

A. Eryurf H. Sezen 
Hatay tsparta 
Ş. inal S. Bilgiç 

İmzada bulunamadı 
izmir " Konya 

A. Güngören T. F. Baran 
İmzada bulunamadı 

Malatya Sivas 
N. Ocakcioğlu Ş. Ecevit 

Yozgad Zonguldak 
M. Ataman N. Kirişcioğlu 

...<«. 
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İçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Sivas Mebusu Bahattin Ornekol'un, emekli dul ve yetim ay
lıklarına zam yapılması hakkında 4992 sayılı Kanuna Ek 5107 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin tefsiri baklanda takriri ve 
Millî Müdafaa Encümeni mazbatasiyle Teşkilâtı Esasiye Encü

meni mütalâası ve Bütçe Encümeni mazbatası (4/97) 

Yüksek Reisliğe 

Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkındaki 4992 sayılı Kanuna ek 18. VI. 1947 
tarih ve 5107 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde (Subay ve askerî memurlardan şehidolanlarm 
dul ve yetimlerine ve şehit erat ve yetimlerinden hayat kaydiyle aylık alanlarına: 

a) 1683 sayılı Kanundan evvelki hükümlere göre bağlanmış ve bağlanacak aylıklarının ve çe
şitli kanunlarla 4992 sayılı Kanunla yapılmış olan zamlarının baliğine % 100 ü eklenir.) 

Denildiği halde tatbikatta maalesef harbde yaralanarak hastanede yapılan tedavi esnasında ve
fat edenler şehit telâkki edilmiyerek bu madde hükümlerinden faydalandınlmamaktadır. 

Halbuki 5107 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde (Eşkiya müsademesinde, müsademe esnasında 
yaralanarak 551 sayılı Kanundaki derecelere girecek şekilde malûl kalanlarla şehidolanlarm ve
ya yaralanma neticesi tedavi sırasında veya yapılan cerrahi ameliyat sonunda ölenlerin dul ve ye
timleri de bu.kanunun 1, 2 ve 3 ncü maddeleri hükümlerinden faydalanırlar.) denilmekte ve tat
bikat da bu şekilde cereyan etmektedir. 

Vâzıı kanun eşkıya müsademesinde yaralanıp da tedavi sırasında vefat eden'jandarma er ve
ya subayları şehit telâkki ederek 2 nci maddeden faydalanmalarını kabul ettiğine göre bir muha
rebede yaralanarak aldığı yaranın tesiriyle hastanede vefat edenlerin de evleviyetle şehidolarak 
kabul edilmesi ve bu haktan faydalanması lâzımgeldiği kanaatindeyim. Adı geçen kanunun 2 nci 
maddesinin 5 nci madde ile mukayese edilerek tefsir edilmesine delâletinizi saygılarımla rica ede
rim. , 

3 . I I . 1955 
* Sivas Mebusu 

B. örnekol 
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Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
MUM Müdafaa Encümeni 

Esas No. 4/97 
Karar No. 26 

Yüksek 

23 . I I I . 1955 tarihinde toplanan encümeni
miz, Sivas Mebusu Bahattan örnekol'un, Emekli, 
dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hak
kında 4992 sayılı Kanuna ek 5107 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin tefsin hakkındaki tak
ririni teklif sahibi ve vekâletler mümessilleri 
hazır olduğu halde müzakere etti. 

Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapıl
ması hakkındaki 4992 sayılı Kanuna ek 18.VI. 
1947 tarih ve 5107 sayılı Kanunun ikinci mad
desinin «A» fıkrasında «Subay ve askerî me
murlardan şehidoianlarm dul ve yetimlerine 
ve şehit erat ve yetimlerinden hayat kaydiyle 
aylık alanlarına 1683 sayılı Kanundan evvelki 
hükümlere göre bağlanmış ve bağlanacak ay
lıklarının ve çeşitli kanunlarla 4992 sayılı Ka
nunla yapılmış olan zamlarının baliğine % 100 ü 
eklenir.» denildiği halde tatbikatta yalnız mu
harebe esnasında aldığı yaranın tesiri ile derhal 
vefat edenlerin bu kanun hükümlerinden fay
dalandıkları, muharebede yaralanıp bu yara
nın tesiriyle hastanede vefat edenlerin yetim
lerinin bu haktan faydalanamadıkları, adı ge
çen kanunun 5 nci maddesi gereğince eşkıya 
müsademesinde yaralanarak hastanede tedavi 
esnasında vefat eden jandarma subay ve erle
rinin yetimlerinin bu kanundan faydalandık
ları ve ortada hakikaten bir haksızlık bulun
duğu ifade edilmiş ve bu aksaklığa sebebolarak 
da 5107 numaralı Kanunun ikinci maddesinde 
(şehit) lerden bahsedildiği, 927 numaralı Meclis 
kararında ise muharebede aldığı yaranın tesiriy
le derhal vefat edenlerin şehidolarak kabul edil
miş olması gösterilmiştir. Halbuki, yapılan ince
leme neticesinde 1683 numaralı Kanunun 45 nci 
maddesinde : 

a) Muharebede veya eşkıya müsademesin
de şehiden vefat edenler, * 

b) Aldığı yaranın tesiriyle hastanede vefat 
eden, 

m 

13 . IV . 1955 

Reisliğe 

c) Hazarda yapılan tatbikat esnasında ka
zaen vefat edenler, 

d) Muhasara esnasında bilinmiyen sebep
lerle vefat edenlerin dul ve yetimlerine birinci 
derecede maluliyet maaşının % 75 i nispetinde 
maaş bağlanacağı belirtilmek suretiyle bu dört 
geşit ölümün aynı derecede mütalâa edilmiş ol
duğu 927 numaralı Meclis Kararında da (şehit) 
in tarifi yapılmıyarak adı geçen 45 nci madde
nin tahlil edildiği ve maddede derpiş edilen 
dört çeşit ölümden üçü ayrı ayn açıklandığına 
göre dördüncü olarak zikredilen «şehiden vefat» 
sözünden düşman silâhının tesiriyle derhal ve
fat edenlerin kastedilmiş olması lâzımgeldiğinin 
beyan edildiği görülmüştür, 

Esasen tarihî, millî ve içtimai ananemize gö
re vatan müdafaası uğrunda kanını akıtan, ca
nını feda eden her insan şehidolduğundan ve ka
nunun 5 nci maddesinde de eşkıya müsademesin
de aldığı yaranın tesiriyle hastanede vefat eden 
jandarma subay ve erlerinin yetimlerinin aynı 
haktan faydalanmaları kabul edildiğine göre ne 
tarzda olursa olsun vatan müdafaası uğrunda 
vefat eden bir kimsenin şehidolarak kabul edil
mesi ve 5107 sayılı Kanunun ikinci maddesi hü
kümlerinden faydalanmasının hak ve adalete 
uygun olduğuna ittifakla karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Milli Müdafaa En. Reisi Mazbata M. 

Bolu Elâzığ 
F. Belen §. Yazman 

Edirne Elâzığ Erzurum 
K. Yaşınküıç H. Göktuğ t. A. Akdağ 

İstanbul Niğda Rize 
T. Yazıcı A. U. Arıkan K. Balta 

Tokad Urfa 
H. Bozbeyoğlu S. önhon 

tmzada bulunamadı 
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Teşkilâtı Esasiye Encümeni masbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye Encümeni 

Esas No. 4/97 
Karar No. 6 

25.11,1956 

Yüksek Reisliğe 

Sivas Mebusu Bahattin örnekol'un, Emekli, 
dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkında 
4992 sayılı Kanuna ek 5107 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin tefsirine mütaallik takriri Bütçe En
cümeninin talebiyle, encümenimizin mütalâasının 
alınması maksadiyle havale edilmiş bulunan ev
rak üzerinde encümenimizce tetkik ve mevzu mü
zakere edildi. 

Encümenimiz, vaziyeti mülga kanunların 
tefsir edilip edilmiyeceği gibi mücerret bir me
sele olarak değil hâdiseye taallûku dolayısiyle 
müşahhas bir şekilde mütalâa etmiş ve mülga 
kanunun mezkûr hükmü mer'i kanunda yaşa
makta olduğundan tefsir edilebileceğine ekseri
yetle karar verilmiştir. 

Bütçe Encümenine havale buyurulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye En

cümeni Reisi 
Manisa 

M. Tümay 

Mazbata Muharriri 
Seyhan 

E. Batumlu 

Kâtip 
Konya 

T. Koebek 

Ankara 
R. Eren 

îzmir 
/. Sipahioğlu 

Ordu 
E. ErUkin 

Seyhan 
C. Oral 

Afyon K. 
K. özçoban 

Bursa 
K. Ytlmaz 

Manisa 
B. M. Meclisinin mutlak 
olarak kanunları tefsir 
yetkisine sahibolduğuna 

kaaniim 
Y. M. Alakant 

Rize 
O. Kavrakoğlu 

Trabzon 
8. Düek 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 4/97 
Karar No. 124 

Yüksek Reisliğe 

24 . VI . 1956 

Sivas Mebusu Bahattin Örnekol'un, emekli, 
dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkın
da 4992 sayılı Kanuna ek 5107 sayılı Kanunun 
ikinci maddesinin tefsiri hakkındaki takriri 
Millî Müdafaa Encümeni mazbatasiyle birlikte 
encümenimize havale edilmiş olmakla teklif sa
hibi, Millî Müdafaa ve Maliye Vekâletleri mü-
messileri hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Tefsir talebi üzerinde encümenimizde cere
yan eden müzakere sonunda tefsiri taleolunan 

maddeye mütaallik kanunun 5434 sayılı Kanun
la ilga edilmiş olmasına göre mülga bir kanun 
maddesinin tefsir edilip edilemiyeceği hususun
da hâsıl olan tereddüdün izalesi maksadiyle mü
talâası alınmak üzere teklifin Teşkilâtı Esasiye 
Encümenine şevkine karar vermiştir. 

Teşkilâtı Esasiye Encümeni, meseleyi mücer
ret olarak değil, hâdiseye taallûku dolayısiyle 
müşahhas bir şekilde mütalâa ederek mülga ka
nunun mezkûr hükmü mer'i kanunda yaşamak-

(S. Sayısı : 354) 
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ta olduğundan tefsir edilebileceği .neticesine 
varmıştır. 

Tefsiri taleolunan mevzua gelince: 
Mevzuatımızda «şehidin» tarifi yapılmış de

ğildir. Yalnız umumi telâkki hattâ taamül, harb 
meydanında düşman silâhının tesiriyle derhal 
vefat edenlerin şehit ad ve kabulü merkezinde
dir. Fakat harb meydanında yaralanıp hasta
nede tedavi sırasında veya icra olunan cerrahi 
ameliyat neticesinde vefat edenlerin şehit sayı
lamayacaklarını haklı gösterecek bir mucip se
bebin de kolay kolay bulunamıyacağı aşikârdır. 

Bu cümleden olarak 1683 sayılı Kanunun 45 
nei maddesiyle şehiden vefat edenlere tanınan 
hak, harbde veya eşkıya müsademesinde mec
ruh olup tedavi sırasında veya icra olunan cer
rahi ameliyat neticesinde vefat edenlere de ay
nen tanınmıştır. 

Diğer bir ifade ile vâzıı kanun bu iki kata-
goriye dâhil bulunanları hukuki vaziyetleri 
noktasından her hangi bir tefrika tâbi tutma
mıştır. . 

Kaldı ki; sözü geçen 5107 sayılı Kanunun 5 
nci maddesindeki eşkıya müsademesinde, müsa
deme esnasında yaralanarak 451 sayılı Kanun
daki derecelere girecek şekilde malûl kalanlar
la şehit olanların veya yaralanma neticesinde 
tedavi sırasında veya yapılan cerrahi ameliyat 
sonunda ölenlerin dul ve yetimleri de bu kanu
nun 1, 2 ve 3 ncü maddeleri hükümlerinden 
faydalanırlar hükmü de bunu teyidetmektedir. 
Yani şehitlere tanınmış olan haklardan bunla
rın da aynen istifadeleri sarahaten kanun vâzıı 
tarafından mezkûr 5 nci madde ile kabul edil
miştir. 

Binaenaleyh; aynı kanunun bünyesi içinde 
yer alan ve mahiyetleri itibariyle de bir birine 
tamamen mutabık bulunan hâdise ve vaziyet
ler hakkında vâzıı kanun ayrı ayrı hükümler 
tedvin etmesine imkân tasavvur olunamıyacağı 
bedihidir. 

Söylemeye hiç hacet yoktur ki, tatbikattaki 
telâkkinin yani harb meydanında yaralanıp te
davi sırasında veya cerrahi ameliyat neticesin
de vefat edenlerin şehit sayılmayıp eşkıya mü
sademesinde aynı sebepler dolayısiyle vefat 
edenleıin şehit sayılması suretiyle mahiyetleri 
bir bütün teşkil eden hâdiseler başka başka 
hükümlere tâbi tutmanın isabetinden elbetteki 
bahsedilemez. Aksi mülâhaza kanun vâzımm te
nakuza düştüğü neticesine müntehi olur. 

Gerek mantıki tefekkür bakımından ve gerek 
5 nci maddenin sarih hükmü muvacehesinde, 
harbde yaralanıp tedavi sırasında veya icra olu
nan cerrahi ameliyat neticesinde vefat edenlerin 
de sözü geçen 5107 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi şümulüne dâhil ve maddede şehitlere tanı
nan haklardan istifade ve aynı ahkâma tâbi bu
lundukları sarahaten anlaşılmaktadır. 

Hükümlerin vuzuhu ve kanun vâzıının mak-
sadmm sarahati ve kanunun umumi esprisi kar
şısında mücerret tatbikattaki yanlış ve isabetsiz 
anlayış dolayısiyle maddenin tefsirine lüzum ve 
zaruret bulunmadığına ittifakla karar verilmiş
tir. 

Mazbatamız Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. tmre 
Afyon K. 

ı¥. İ . Ülgen 
Çorum 

Y. Gürsel 
tzmir 

A. Aker 
Ordu 

R. Aksoy 
Yozgad 

D. Akbel 

Bu. M. M. 
Van 

K. Yörükoğlu 
Antalya 

K. Akmantar 
Giresun 
M. Şener 
Konya 

R. Birand 
Seyhan 

A. Topaloğlu 
Zonguldak 
S. Ataman 

Kâtip 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş 
Çankırı 

T, Uygur 
tçel 

/. Gürgen 
Muğla 

N. Poyrazoğlu 
Tokad 

ö. Sunar 
Zonguldak 
S, Duralt 
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İçtima : 2 A w O 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekâleti teşkilât ve memurin Kanununa ek kanun teklifi ve 

Sıhhat ve içtimai Muavenet ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(2/179) 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Müşkül şartlar içinde vazife görmekte olan asistanların durumlarını ıslah etmek maksadiyle 
hazırlamış olduğum 3017 sayılı Sıhhat ve îçtimaı Muavenet Vekâleti teşkilât kanununa ek kanun 
teklifimi takdim ediyorum. 

Gerekli muamelenin yapılmasını arz ve rica ederim. 
28 . XI . 1955 

Denizli 
B. Akşit 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Tabiplerin ilk tâyinleri umumi baremde 35 lira olduğu halde senelerce devlet hizmetinde bu
lunduktan 40, 50 veya daha yüksek barem derecesine kadar yükseldikten sonra imtihanda muvaf
fak olmak suretiyle asistanlığa tâyin olunan tabiplere 30 lira asli maaş verilmesinin hakkaniyete 
uygun olmadığı aşikârdır. Ayrıca devlet teşkilâtında çalıştırılan sair asistan veya asistan duru
munda olan yardımcı memurlara bu çeşit bir muamele tatbik edilmediği gibi Tıp Fakültesiyle askerî 
tabiplere de aynı muamele tatbik edilmemektedir. Asistanlık yapan tabipler bilgilerini artırırlarken çok 
mühim bir âmme hizmeti de görmektedirler. Hastanelerde sabahın çok erken saatlerinden gecenin geç 
vakitlerine kadar hastaların müşahede, muayene ve lâboratuvar tetkikleri asistanlar tarafından 
yapılmakta olduğu gibi hastalarla her an yakînen temasta bulunanlar da asistanlardır. Hastane
lerde asistansız hizmet görülmesi çok müşküldür. Ve asistanların hizmetlerinden vareste kalmak 
hemen hemen imkânsızdır. Bu kadar mühim vazife gören asistanların müktesep haklarını verme
nin yerinde olacağı da aşikârdır. Asintanlıkta geçen müddetin terfi süresine dâhil olmaması sebe
biyle ihtisas yapmış olan tabipler mükerrer imtihanda muvaffak oltoalanna rağmen hem arkadaş
larından, hem de emsali devlet memurlarından daha aşağı bareitt derecesinde kalmaktadır. 

Birinci madde A) Asistanlık hakkını kazanan tabip, diş tabibi, eczacı ve kimyagerlerin mükte
sep haklarına muadil kadrolara tâyinleri, 

B) Şayet kadrosuzluk yüzünden daha aşağı dercelere tâyin edilmişlerse asistanlıkta geçirdikleri 
müddetin müktesep hakları alan derecede geçirilmiş olarak sayılmasını derpiş etmektedir. 

ikinci madde 3017 sayılı Kanuna ek olarak alınmış; olan kadroları kaldırmakta ve yerine ekli 
kadroları vaz'etmektedir. 

Muvakkat madde ile bu kanunun neşri tarihinde asistanlık yapmakta olanlarla daha evvel ihti
sas yapmış olanların birinci maddeye göre durumları ıslâifc edilmektedir. 

Müşkül şartlar içinde asistanlık yapan tabip, diştâbibi, eczacı ve kimyagerlerin durumlarını 
ıslah maksadiyle bu kanun teklifini huzurunuza getirmiş oMuğumu saygılarımla arz ederim, 



Sıhhat ve içtimai Muavenet Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeni 

Esas No. 2/179 
Karar No. 5 

31.1.1956 

Yüksek Reisliğe 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Sıhhat ve iç
timai Muavenet Vekâleti teşkilât ve memurin 
Kanununa ek kanun teklifi ilgili vekâletler tem
silcileriyle teklif sahibinin iştirakiyle encümeni
mizde tetkik ve müzakere edildi. 

Teklif sahibi Denizli Mebusu Dr. Baha Ak
şit'in esbabı mucibe lâyihasında tafsilen bildir
diği şekilde yıllardan beri asistanların mâruz 
bulundukları haksızlığı gidermek ve diğer ta
rafta tababetin muhtelif kollarında cidden fera
gatle çalışmalarına şiddetle muhtacolduğumuz 
bu zümre meslek müntesiplerini, daha verimli 
bir hale gelebilmelerini temine matuf bulunan 
işbu teklifin ikinci, üçüncü ve dördüncü madde
leri aynen, birinci madde ile muvakkat madde 
tadüen ve ikinci maddeye bağlı cetveldeki kad

rolar da bir miktar artırılmak suretiyle ve mev
cudun ittifakiyle kabul edilmiştir. 

S. ve I. Mu. Encümeni Reisi 
Ankara 

T. V. Öz 
Kâtip 
Tekirdağ Ağrı 

N. Arman N. Sümer 
Çorum 

A. R. Kılıçkale 
Hatay 

A. M. Kuseyrîoğlu 
Kars 

H. Erdoğan 
Niğde 

ff, Ülkü 

M. M. 
Çankırı 

K. Çığman 

Bolu 
L. Oğultürk 

Erzurum 
E. Numanoğlu 

istanbul 
Z. Tarver 

Konya 
S. S. Burçak 

Siird 
V. Oran 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No: 2/179 
Karar No: 126 

Yüksek Reisliğe 

S . VII. 1956 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Sıhhat ve iç
timai Muavenet Vekâleti teşkilât ve memurin 
Kanununa ek kanun teklifi Sıhhat ve içtimai Mu
avenet Encümeni mazbatasiyle birlikte encüme
nimize havale, edilmiş olmakla teklif sahibi, Ma
liye ve Sıhhat ve içtimai Muavenet vekâletleri 
mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere edildi. 

Teklif sahibi, esbabı mucibesinde tabip olduk
tan sonra 35 lira asli maaşla tâyin olunan bir 
kimsenin aradan geçen hizmet senelerinden son
ra 40, 50 ve daha yüksek derecelere yükseldikten 
sonra imtihanda muvaffak olmak suretiyle ihti
sas yapmak üzere asistanlığa tâyin olunduğu tak
dirde 30 lira asli maaş verilmesinin, asistanlıkda 
geçen hizmetin de mahiyeti bakımından, hakka

niyete uygun olmadığı mütalâasiyle 35, 40, 50 ve 
60 liralık asistanlık kadroları ihdasını talbetmek-
tedir. 

Kanun teklifi üzerinde vekâletin görüşünü 
ifade eden Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 
mümessili, asistanların hastanelerde gördükleri 
hizmetlerin ağırlığını ve vücuda getirilen sıhhi 
müesseselerdeki hizmetlerin birçoğunun mütehas
sıs noksanından dolayı lâyıkiyle ifa edilmediğini 
ve mütehassıs olarak yetiştirilecek asistanlık kad
rolarının artırılması ile beraber hizmetin cazip 
hale getirilmesini temin edecek' teklifin vekâlet
çe de muvafık mütalâa olunduğunu beyan etmiş
tir. 

Teklif üzerinde söz alan Maliye Vekâleti mü
messili ise tabipler için asistanlık müessesesinin 
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mevzuatımızda bir âmme hizmeti olmaktan ziya
de tahsil ve sitajın devamı olarak telâkki edildi
ğini ve 1944 senesinden evvel kendilerine harçlık 
olarak bir ücret verildiği halde 1944 senesinde 
kabul edilen 4644 sayılı Kanunla bu ücretler 15 
ve 20 lira maaşlı kadrolara çevrilmiş olduğunu 
diğer taraftan tabiplerin memuriyette iktisabet-
tikleri maaşı terkederek asistanlığa intisapları ta
mamen kendi aruzlarının bir neticesi bulunduğu 
ve arzu ile husule gelen bir durumun kanunla 
düzeltilmesi ve bunun ayrıca muvakkat bir mad
de ile makable de teşmilinin doğru olamıyacağı 
mütalâasiyle teklifin reddi talebinde bulunmuş
tur. 

Encümenimizde cereyan eden müzakerelerden 
sonra teklifin şevkini mucip sebepler yerinde gö
rülerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve Sıh
hat ve içtimai Muavenet Encümeninin tadüen 
kabul etmiş olduğu birinci maddeye, mütehassıs 
olduktan sonra asistanlıkta ve alt derecede geçir
dikleri müddetin müktesep hakları olan derece
deki terfi sürelerine ilâve edilmesi hakkındaki 
ibareye bu müddetlerden bakiye kalan kısmının 
da mütaakıp terfi müddetlerine eklenmesini te
min eden hüküm ilâve edilmek suretiyle birinci 
madde kabul edilmiştir, 

Teklif sahibinin ikinci maddesi üe bu madde
ye merbut Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encüme
ninin tadilen kabul etmiş olduğu cetvel ve mu
vakkat madde aynen ve mütaakıp yürürlük mad
deleri ise şeklen değiştirilmek suretiyle kabul edil
miştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Beis 
Balıkesir 
H. îmre 
Balıkesir 
8. Yırcalı 

tzmir 
A. Aker 
Konya 

B. Birand 
Niğde 

A. N. Kadıoğlu 
Bize 

H. Ağun 
Tekirdağ 

Z. Erataman 

BeisV. 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Denizli 

M. Karasan 
izmir 

B. Bilgin 
Muğla 

A. Sanoğlu 
Ordu 

B. Aksoy 
Seyhan 

A. Topaloğlu 
Tokad 

ö. Sunar 
Zonguldak 
8. Ataman 

Mazbata M. 
Giresun 

M. Şener 
Erzurum 
Ş. Erker 

Konya 
M. Bağnaçik 

Muş 
Ş. Çağhyan 

Ordu 
8. îşbakan 

Sinob 
8. Somuncuoğlu 

Trabzon 
/. Şener 
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DENlZIİ MEBUSU BAHA 
AKŞlT'lN TEKLİFİ 

3017 sayılı Sıhhat ve îçtimai 
Muavenet Vekâleti Teşkilât Ka

nununa ek kanun teklifi 

MADDE 1. — Asistan hak
kını kazanan tabip, diş ta
bibi, eczacı ve kimyagerler mük
tesep haklarına muadil kadrola
ra tâyin olunurlar. 

Ancak, müktesep haklarına 
muadil kadro bulunmadığı tak
dirde muvafakatleriyle daha 
aşağı derecedeki bir kadroya 
tâyin olunabilirler. Bu halde 
mütehassıs olduktan sonra asis
tanlıkta alt derecede geçirdik
leri müddet müktesep haldarı 
olan derecedeki terfi sürelerine 
ilâve edilir. 

MADDE 2. — Sıhhat ve iç
timai Muavenet Vekâleti Me
murin Kanununa ek 4862, 5087, 
5353, 5825, 5880, 6049 ve 6134 
sayılı kanunlarla alman asis
tanlık kadroları kaldırılmış ve 
yerlerine bu kanuna bağlı cet
veldeki kadrolar eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 
Bu kanunun neşrinden önce ih
tisas yapmış olan ve halen ihti
sasta bulunan tabip, diş tabibi, 
eczacı ve kimyagerlerin ihtisas
ta geçen müddetleri müktesep 
haklarındaki terfi sürelerine it
hal olunur. Terfi süresini dol
durduktan sonra artan müddet 
önündeki terfi müddetine ithal 
olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun neş
ri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Sıhhat ve îçtimai Muavenet Ve
kili ile Maliye Vekili yürütür. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ 
MUAVENET ENCÜMENİNİN 

TADİLİ 

3017 sayılı Sıhhat ve îçtimai 
Muavenet Vekâleti Teşkilât Ka

nununa ek kanun teklifi 

MADDE 1. — Asistanlar 
müktesep haklarına muadil kad
rolara tâyin olunurlar. 

Ancak, müktesep haklarına 
muadil kadro bulunmadığı tak
dirde muvafakatleriyle daha 
aşağı derecedeki bir kadroya 
tâyin olunabilirler. Bu halde 
mütehassıs olduktan sonra asis
tanlıkta alt derecede geçirdik
leri müddet müktesep hakları 
olan derecedeki terfi sürelerine 
ilâve edilir. 

MADDE 2. — Teklif sahibi
nin ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 
Bu kanunun neşrinden önce ih
tisas yapmış olan ve halen ihti
sasta bulunanların asistanlıkta 
geçen müddetleri müktesep hak
larındaki terfi süreelrine, terfi 
süresini doldurduktan sonra ar
tan müddet de önündeki terfi 
müddetine ithal olunur. 

MADDE 3. — Teklif sahibi
nin üçüncü maddesi aynen ka
bul edilmigtir. 

MADDE 4. — Teklif sahibi
nin dördüncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Sıhhat ve îçtimai Muavenet Ve
kâleti teşkilâtı hakkındaki 3017 
sayılı Kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — Asistanlar 
müktesep haklarına muadil kad
rolara tâyin olunurlar. 

Ancak, müktesep haklarına 
muadil kadro bulunmadığı tak
dirde muvafakatleriyle daha 
aşağı derecedeki bir kadroya 
tâyin olunabilirler. Bu halde 
mütehassıs olduktan sonra asis
tanlıkta alt derecede geçirdik
leri müddet müktesep hakları 
olan derecedeki terfi sürelerine 
ve artan kısmı da mütaakıp ter
fi sürelerine ilâve edilir. 

MADDE 2. — Teklif sahibi
nin ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 
Sıhhat ve içtimai Muavenet En
cümeninin muvakkat maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini icraya Maliye ve Sıh
hat ve içtimai Muavenet Vekil
leri memurdur. 

(&&7m:%&) 



Denizli Mebusu Baha Ak§it'in teklifine bağlı 
cetvel 

D. 

7 
8 
9 

10 

Ek cetvel 

Memuriyetin 

Asistan 
» 
* 
» 

unvanı Aded 

75 
100 
175 
100 

Aylık 

60 
50 
40 
35 

Sthhat ve İçtimai Muavenet Encümeninin tadili
ne bağlı cetvel 

D. 

7 
8 
9 

10 

Ek cetvel 

Memuriyetin 

Asistan 
•» 
•» 
» 

unvanı Aded 

100 
125 
2Q0 
125 

Aylık 

60 
50 
40 
35 

Bütçe Encümeni tadiline bağlı cetvel 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeni cet
veli aynen kabul edilmiştir. 
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DevTö * x 
İçtimai 2 S. S A Y I S I : 

Elâzığ Mebusları Mehmet Şevki Yazman ve Hüsnü Göktuğ ile 
Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel ve Tunceli Mebusu Arslan Bo-
ra'nm, Askerî adli hâkimlere hâkim tazminatı verilmesi hakkında 
kanun teklifleri ve Millî Müdafaa, Adliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (2/200, 2/238, 2/242) 

Elâzığ Mebusları Mehmet Şevki Yazman ve Hüsnü Göktuğ'un, Askerî adlî hâkimlere hâkim ödeneği 
verilmesi hakkında kanun teklifi (2/238) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Heisliğine 

Askerî adlî hâkimlere hâkim ödeneği verilmesi hakkındaki kanun teklifim ile, esbabı mucibesi 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 
Elâzığ Mebusu Elâzığ Mebusu 

M. Şevki Yazman Hüsnü Göktuğ 

Askerî adlî hâkimlere hâkim ödeneği verilmesi hakkında kanun teklifi 

ESBABI MUCIBESÎ 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine) 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 56 ncı maddesinde (hâkimlerin evsafı, hukuku, vazife ve salâhi
yetleri, maaş ve muhassasatları ve sureti nasp veazilleri kanunu mahsus ile tâyin olunur.) denil
mektedir. Mezkûr maddede sayılan hususların bir kısmı adliye hâkimleri hakkında 2556 sayılı Hâ
kimler Kanunu ile sağlamış ise de, askerî adlî hâkimlerin aylık ve ödenekleri hakkında şimdiye ka
dar hiçbir şey düşünülmemiş, bu hâkimler diğer Devlet memurları baremlerine tâbi tutulmuşlar
dır. 

Büyük Türk Milleti adına adalet yetkisini kullanan hâkimlerin diğer Devlet memurları gibi ka
nunların müsaadesi nispetinde birkaç maaşlı ve ücretli vazifeyi birden görmelerine ve bunların 
aylık tazminatlarından faydalanmalarına Teşkilâtı Esasiye Kanununun 57 nci maddesi engel oldu
ğu gibi, aynı madde hâkimlerin hususi hiçbir vazife de alamıyacaklarını kesin olarak belirtmiştir. 

Bu esaslar ecnebi memleketlerde de aynen kabul edilmiş ise de oralarda hâkimleri terfih gaye
siyle aylıklarından başka tazminat verilmek, ev ve hizmetçi sağlamak suretiyle birçok yardımlar 
yapılmaktadır. 

Fevkalâde haller sebebiyle memleketimizde sosyal ve ekonomik şartların günden güne bozuldu
ğu ve geçim imkânlarının daraldığı Yüksek Meclisin malûmudur. Bu durum göz önünde tutula
rak umumi adliye hâkimlerine, 19 Şubat 1947 tarihinde 5017 sayılı Kanunla kabul edildiği veçhile 
hâkimlik tazminatı verilmiş olmasına rağmen askerî adlî hâkimlere, bu hak her nedense tanınma
mıştır. Menşelerinde, görev ve yetkilerinde hiçbir fark olmıyan; hattâ daha ağır şartlar altında 
bilhassa Kore'de ve çadırlı ordugâhlarda adalet yetkisini kullanmakta bulunan askerî adlî hâkim
lerin bu haktan mahrum edilmeleri mantıki veya kanuni hiçbir sebeple izah edilmiyeceği gibi terfi 
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esaslarına destek teşkil eden derin sosyal ve ekonomik saiklere ve mülâhazalara da aykırı olur. 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü ve sonraki maddelerinde sözü geçen (hâkimler) mefhumuna 
askerî adlî hâkimlerin de dâhil bulunduğuna şüphe yoktur. Zaten hâkimin askerî ile sivili arasın
da imtiyazlı ve rüçhanlı bir durumolaınaz ve böyle bir şey düşünülemez. 

Memleketin buhran anlarında, seferberlik ö-fi idare ve fevkalâde haller gibi tehlikeli zaman
larda umumi adliyeye ait birçok salâhiyetler askerî mahkemelere intikal eder. Bu her yerde, her 
vakit böyle olmuştur. Ve böyle olacaktır. Çünkü; memleketin yüksek menfaatleri bunu emretmek-
tedir.Bunun bizdeki misallerini bugün dahi müşahede etmekteyiz. Fevkalâde halin ilânından beri 
devletin bütünlüğüne ve rejimine taallûk eden vatan hainliği ve easuzluk gibi birçok ağır suçların 
mahkemesi salâhiyeti umumi adliyeden alınarak askerî adalete verilmiştir, örfi idare mahkemeleri 
1940 yılından 1946 yılma kadar ve hattâ bugün bile büyük başarı ile memleketimizin en nazik böl
gelerinde sosyal nizamın bekçiliğini yapmış ve yapmakta bulunmaktadır. 

Büyük Atatürk'ün her sahada yapmış olduğu inkılâblar arasında, Osmanlı İmparatorluğu za
manında mevcut memleket içerisinde keyfemayö.c;a hareket eden divanı harbler yerine hukuk tahsili 
ile mücehhez askerî hâkimleri, askerî makamlar içine koyarak yeni bir askerî mahkeme sistemi kurul
muş ve bu mahkemeler bugün 25 yaşma basmışur. Millet namına kaza hakkım istmal eden askerî 
mahkemeleri istisnai mahkemelerden telâkkiye hukukaıı imkân yoktur. Çünkü, istisnai mahkemeler 
muayyen maksatlar için kurulan ve gayesine ulaşınca dağılan mahkemelere verilen bir isimdir. 
(İstiklâl mahkemeleri, kaçakçılık mahkemeleri, Millî Korunma mahkemeleri). 

Askerî mahkemelere gelince; bunlar sinelerinde çalıştıkları ordular kadar ebedilik ve devam
lılık vasfını taşırlar. Bu sebeple askerî adlî hâkimleri meslekdaşları adlî hâkimlerden farklı bir 
işleme tâbi kılmak adliye hâkimlerine imtiyazlı bir durum tanımak, dolayısiyle Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 57 nci maddesini ihmal etmek demektir. Esasen bugün miktarı 315 kadar olan askerî 
adlî hâkimlere verilecek olan tazminat miktarı 300 - 400 bin liradan fazla olmıyacaktır. Türk mil
letinin askerlik adliyesini ihdas eden rahmetli Büyük Ata'nın eseri olan askerî mahkemelerde çalı
şan askerî adlî hâkimlerin, kendilerine tazminat verilmemek suretiyle mağdur edilmeleri hak ve 
adalet prensipleriyle kabili telif körülemez. Askerî adlî hâkimlere şimdiye kadar; tazminat veril
memek suretiyle büyük bir hata işlenmiştir. Çünkü, yekûnu üç yüzü geçen askerî adlî hâkimin 
yüz kadarı istifa etmiş devlet dairelerinde mühim memuriyetler almış oldukları gibi, bir kısmı da 
avukatlık hayatına atılmışlar ve başarı göstermişlerdir. Bu tazminatın askerî adlî hâkimlere veril
mesinde ordu disiplinini bozucu veya ikilik doğurucu bir sebep de düşünülemez. Çünkü, böyle bir 
halin disiplinle hiçbir ilgisi yoktur. Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 12 nci maddesi disiplini 
(Kanunlara, nizamlara ve emirlere mutlak bir itaat ve astının, üstünün hukukuna riayet diye) ta
rif etmiştir. İkilik de bahis mevzuu olamaz. Esasen Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
hükümetleri ihtisasa büyük kıymet vermektedir. Nitekim halen orduda bulunmakta olan (askerî 
mühendisler, haritacılar, havacılar, denizaltıcılar, askerî fabrikalarda çalışan donatım subayları 
ile tank subaylarına) tazminat •verildiğinde disiplin mevzuu bahsolmuyor da 300 küsur askerî adlî 
hâkime verilecek tazminat mı disiplini bozacak? Esasen Sayın Reisicumhur Celâl Bayar 1953 yı
lından beri Yüksek Mecliste Askerî Personel Kanununun Meclise geleceğinden defatla bahsetmiş 
ve hattâ Askerî Terfi Kanunu içerisinde askerî adlî hâkimlere de tazminat verilmesine dair bir 
hüküm bulunmuş olmasına rağmen işbu kanun tasarısının Meclisten geri alınmış olması ve bu
güne kadar sevk edilmemiş bulunması yüzünden, askerî adlî hâkimler hâlâ tazminattan mahrum 
kalmaktadır. Birçok imtihanlardan geçirilerek Türk ordusuna askerî adlî hâkim olan ordunun de
ğerli sınıfını sivil adliyeden ayıracak olursak haklı olarak bu sınıf ye'se, ıstıraba kapılabilir. Esa
sen İhtisas Komisyonu olan Millî Müdafaa Komisyonu 5017 sayılı Kanunu müzakere ederken 1947 
yılında bu noktayı belirterek ekseriyetle teklif kabul edilmişti. Her ne kadar askerî hâkinaiere 
tayın bedeli ve askerî elbise verilmekte ise de, bunların aylık tutarı 40 lirayı geçmez. Sivil hâ
kimlerin ise; iki senede bir terfileri, tazminatları ve tatilleri nazara alınırken askerî adlî hâkimler 
mağdur edilmiş bulunmaktadır. 
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Ordunun güzide sınıfı olan askerî adlî hâkimlere de 5017 sayılı Kanundan istifade eden Ad

liye hâkimleri gibi tazminat verilmesi gayesiyle düzenlenen kanun teklifini Yüksek Meclisin 
tasvibine arz ederim. 

Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel'in, askerî adlî hâkimlere hâkim ödeneği verilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/242) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Askerî adlî hâkimlere ödenek verilmesi hakkındaki kanun teklifi ve esbabı mucibe lâyihası ek
li olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini saygılarımla arz ederim. 
20 . I . 1956 

Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

ESBABI MUCİBE 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 56 ncı maddesinde hâkimlerin evsafı, hukuku, vezaifi, maaş ve 
muhassasatları sureti nasp ve azilleri kanunu mahsus ile tâyin olunur denilmekte ve bu maddenin derpiş 
eylediği sarahat muvacehesinde 5017 sayılı hâkimlere tazminat verilmesi hakkındaki Kanun* çıkarıl
mış bulunmaktadır. Hâkim derken her hangi bir tefrik yapılmamış, askerî hâkimler Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 54 ve 56 ncı maddelerinin hükümlerine dâhil bulunmuştur. • 

Gerek kanuni ve gerekse meslekî zaruretlerin çok haklı bir ifadesi olarak 5017 sayılı Kanunla 
hâkimlere tazminat verilmiş fakat askerî adli hâkimler hiçbir zaman şayanı kabul olmıyan bâzı 
yersiz ve haksız mütalâalarla bu muhik haktan mahrum edilmişlerdir. 

Askerî adlî hâkimler de Türk milleti adına icrayi kaza eder ve bunlar da sivil hâkimler gibi 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 57 nci maddesi sarahati karşısında kanunen muayyen olan vezaiften 
başka umumi ve hususi hiçbir vazife deruhde edemezler. 

Sivil hâkimler ve askerî adlî hâkimlerin menşelerinde vazife ve salâhiyetlerinde hiçbir fark 
yoktur. Hattâ bunlar sırasına göre daha ağır şartlar içinde ve çadırlı ordugâhlarda top mermi
leri altında icrayı adalet etmektedirler. Esasen hâkimin sivili ile askeri arasında rüçhanlı 
ve imtiyazlı bir durum olamaz ve olmaması da lâzımdır. Memleketin seferberlik, örfi idare ve 
fevkalâde haller gibi buhranlı devrelerinde umumi adliyeye ait birçok • salâhiyetler askerî mah
kemelere intikal etmektedir. Bu zamanlarda devletin bütünlüğüne ve rejime taallûk eden vatan 
hainliği ve casusluk gibi ağır suçların muhakemesi salâhiyeti askerî adliyeye tevdi edilir. Bu iti
barla tehlikeli zamanlarda sosyal nizamın bekçiliğini yapmaktadırlar. Bunların verdiği hü
kümler sadece ordu nizamını düzenlemeğe matuf olmayıp, âmme nizamiyle ilgilidir. Askerî ad
lî hâkimlere karşı gösterilen ihmal ve lâkaydi yüzünden her sene büyük nispette istifalar ol
makta, mensup bulundukları teşkilâtı âdeta boşaltmaktadırlar. Maddi refah şöyle dursun nor
mal şekilde geçinemiyen dışarda her hangi bir sebeple daha fazla bir refaha kavuşacağını 
bilen seciyeli, bilgili, faziletli ve teşebbüs kabiliyeti olan hâkimler gün geçtikçe meslekten 
ayrılmaktadırlar. Askerî hâkimlikten çekilip avukatlık meslekine intisabedenler kısa bir za
manda refaha kavuşmaktadırlar. Ayrıca başka dairelerde, iktisadi devlet teşekküllerinde, fabri
ka ve sair hususi şirket müşavirliklerinde de yüksek maaşlarla istihdam edilmektedirler. Bu 
itibarla bunları terfih etmek mecburiyeti karşısındayız. Yüksek kalitede hâkim yetiştirme
nin ve mesleki cazip kılmanın yolu da budur. Mevcutları elden kaçırmamak ve yeni intisapları 
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Bağlıyabilmek için bunlara da diğer hâkimlerde olduğu gibi ödenek vermek şarttır. Esasen 
miktarları 300 olan askerî adlî hâkimlere verilecek olan tazminat miktarı 300 - 400 bin lira civarın
da bulunmaktadır. Bunlardan feragat ve fedakârlık beklemek haksızlık olur. Adalet terazisini 
elinde tutan ve hüküm vermek mevkiinde bulunan kimselerin maddi darlık ve bunun neticesi 
mânevi üzüntülerden âri olarak yaşaması o meslekin selâmet ve salâbeti bakımından elzemdir. 
Ordunun muhtelif sınıf subaylarına arz ettiği hususiyetlere göre türlü adlar altında tazminat 
verilmiş olması da ordu mensupları arasında her hangi bir tefrika, yaratmıyacağının açık ve be
liğ delilidir. Mâruz sebeplere binaen ilişik kanun tasarısı teklif olunmuştur. 

KAYSERİ MEBUSU HAKKI KURMEL'ÎN 
TEKLİFİ 

Askerî adlî hâkimlere hâkim ödeneği verilmesi 
hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Askerî adlî hâkimlere 2556 
sayılı Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Ka
nunla bu kanunun tadil ve eklerindeki hüküm
ler dairesinde almakta oldukları maaşın teka
bül ettiği hâkimlik derecesine göre hâkim öde
neği verilir. 

MADDE 2.— Bu kanun neşri tarihini taki-
•"beden ay başından itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 25 . II . 1956 
Esas No. 2/242, 2/238 

Karar No. 16 
Yüksek Reisliğe 

Elâzığ mebusları Mehmet Şevki Yazman ve 
Hüsnü Göktuğ'un, Askerî adlî hâkimlere hâkim 
ödeneği verilmesi hakkında kanun teklifi ile Kay
seri Mebusu Hakkı Kurmel'in, Askerî adlî hâ
kimlere hâkim ödeneği verilmesi hakkında kanun 
teklifi, Millî Müdafaa Vekili ve Maliye temsilci
lerinin huzurlariyle encümenimizde tetkik ve 
müzakere olundu. ^ 

Aynı mahiyette olan her iki teklifin birleşti
rilerek ve müzakereye esas olmak üzere birincisi 
alınarak yapılan inceleme sonunda, Millî Müda
faa Vekili, teklifin mevcut bir ihtiyaca cevap 

vermesi hasebiyle kabule şayan olduğunu, Mali
ye temsilcisi ise hazırlanmakta olan yeni Perso
nel Kanunu, teklifte derpiş edilen hususları da 
muhtevi olduğu, binaenaleyh mezkûr kanunu 
beklemenin yerinde olacağı esbabı mucibesiyle 
bu teklife iştirak etmiyeceğini, beyan etmişler
dir. 

Şanlı Ordumuzda çok şerefli bir vazife de
mlide eden askerî hâkimlerimize hâkim ödeneği 
verilmesi, öteden beri arzu edilen çok mübrem 
bir ihtiyaca cevap verdiği gibi, büyük bir hak
sızlığın da izalesini mümkün kılacağına kaani 
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bulunan encümenimiz teklifi aynen ve mevcudun 
ittifakiyle kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Adliye Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Reisi 
Trabzon 

S. Orberk^ 
Ankara 

M. Ergüder 
Edirne 

K. Yaşınkılıç 
İstanbul 

A. F. Cebesoy 

Bu M. M. 
Kâtip 

Erzincan 
M. R. Sanalan 

Bolu 
F. Belen 

Elâzığ 
H. Göktuğ 
istanbul 

Z. Köktürk 
İmzada bulunamadı 

istanbul 
T. Yazıcı 

Niğde % 
A. U. Ârıkan 

imzada bulunamadı 

Rize 
K Balta 

İmzada bulunamadı 

Sivas 
M. N. Turgay 

Tunceli 
A. Bora 

Kocaeli 
K. Meriç 

Niğde 
Z. Üner 

Seyhan 
8. Tekelioğlu 

Tokad 
H. Bozbeyoğlu 

Urfa 
S. önhon 

ELÂZIĞ MEBUSLARI M. ŞEVKİ YAZMAN 
VE HÜSNÜ GÖKTUĞ'UN TEKLlFÎ 

Askerî adlî hâkimlere hâkim ödeneği verilmesi 
hakkında kanun teklifi. 

MADDE 1. — Askerî adlî hâkimlere 2556 
sayılı Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Ka
nunla bu kanunun tadil ve eklerindeki hüküm
ler' dairesinde almakta olduMarı kadro maaşın 
tekabül ettiği hâkimlik derecesine göre hâkim 
ödeneği verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihini taki-
beden ay başından itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, askerî adlî hâkimlere hâkim tazminatı verilmesi hakkında 
kanun teklifi (2/200) 

* 23. XII. 1956 
Büyük Millet Mclisi Yüksek Reisliğine 

Askerî adlî hâkimlere tazminat verilmesi hakkındaki kanun teklifi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini saygı ile arz ederim. 

Tunceli Mebusu 
Arslan Bora 

Askerî adlî hâkimlere tazminat verilmesi hakkında kanun teklifi 

ESBABI MUCÎBBSİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

I - Teşkilâtı Esasiye Kanununun 56 ncı maddesinde (hâkimlerin, nitelikleri, hakları, görevleri, 
aylık ve tazminatları, nasıl tâyin olunacakları ve vazifelerinden nasıl çıkarılacakları özel bir kanunla 
gösterilir.) denilmektedir. Yine aynı kanunun, hâkimlerin umumi memurlar statüsüne bağlamayı, on
lara verilen aylık ve tazminatların aynen hâkimlere de vermeyi uygun, yeterli görmemiş ve hâkim
lerin bu maddede sayılan haklar için hususi bir kanun yapmasını emretmiştir. Mezkûr maddede sa
yılan hususların bir kısmı adliye hâkimleri hakkında 2556 sayılı Hâkimler Kanunu ile sağlamış ise 
de bu hâkimlerin aylık ve ödenekleri hakkında şimdiye kadar hiçbir şey düşünülmemiş, bu hâkimler 
diğer devlet memurları baremlerine tâbi tutulmuşlardır. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 103 ncü mad
desi adı geçen kanunun hiçbir maddesini hiçbir sebep ve bahane ile ihmal edilemiyeceğini kesin ola
rak âmir bulunmaktadır. 

Büyük Türk Milleti adına adalet yetkisini kullanan hâkimlerin diğer devlet memurları gibi ka
nunların müsaadesi nispetinde birkaç maaşlı ve ücretli görevleri birden görmelerine ve bunların ay
lık tazminatlarından faydalanmalarına Teşkilâtı Esasiye Kanununun 57 nci maddesi engel olduğu gibi 
aynı madde hâkimlerin hususi • hiçbir görevi de alamıyacaklarını kesin olarak yasak etmiştir. 

Bu esaslar birçok ecnebi memleketlerde kabul edilmiş olduğundan hâkimleri terfih gayesiyle 
aylıklarından başka tazminat verilmek ev ve hizmetçi sağlamak suretiyle birçok yardımlar yapıl
maktadır. Fevkalâde haller sebebiyle memleketimizde sosyal, ve ekonomik şartların günden güne 
bozulması ve geçim imkânlarının darlığı YüksekMeclisin malûmudur. Esasen menşelerinde görev 
ve yetkilerinde hiçbir fark olmıyan hattâ daha ağır şartlar altında bilhassa Kore'de çadırlı ordu
gâhlarda adalet yetkisini kullanmakta bulunan askerî adlî hâkimlerin bu haktan mahrum edil
meleri mantıki veya kanuni hiçbir sebeple izah edilemiyeceği gibi terfi tasarısına destek teşkil 
eden yüksek sosyal ve ekonomik saiklere ve mülâhazalara da aykırı olur. Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 54 ncü ve sonraki maddelerinde sözü geçen (hâkimler) mefhumuna askerî adlî hâkimlerin 
de dâhil bulunduğuna şüphe yoktur. Zaten hâkimin askerî ve sivili arasında imtiyazlı ve rüçhanlı 
bir durum olamaz. Ve böyle bir şey düşünülemez 

Memleketin buhranlı ânlarında, seferberlik ve fevkalâde haller gibi tehlikeli zamanlarında 
umumi adliyeye ait birçok salâhiyetler askerî mahkemelere intikal eder. Nitekim İkinci Dünya 
Harbi başlarında ve gerekse 6 Eylül 1955 hâdiseleri dolayısiyle İstanbul, İzmir ve Ankara'da örfi 
idare mahkemeleri kurulmuş ve bu mahkemeleri hukukçu olan askerî adlî hâkimler idare etmek
tedir. Memleketin buhranlı anlarında seferberlik ve olağanüstü haller gibi tehlikeli zamanlarda 
umumi adliyeye ait birçok salâhiyetler askerî mahkemelere intikal etmiştir. 

Bu her yerde, her vakit böyle olmuştur ve böyle olacaktır. Çünkü memleketin yüksek menfa-
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atleri bunu emretmektedir. Bunun bizdeki misallerini bugün dahi müşahede etmekteyiz. Fevkal
âde halin ilânından beri Devletin bütünlüğüne, emniyetine ve rejimine taallûk eden vatan hain
liği ve casusluk gibi birçok ağır suçların mahkemesi salâhiyeti umumi adliyeden alınarak askeri 
adalete verilmiştir. Hattâ örfi idare mahkemeleri 1940 yılından 1946 yılma kadar ve hattâ bugün 
bile büyük başarı ile memleketimizin en nazik bölgelerinde sosyal nizamın bekçiliğini yapmış 
ve yapmakta bulunmaktadır. Halen de bu mahkemelere ihtiyaç görülmektedir. 

Büyük Atatürk'ün her sahada yapmış olduğu inkılâplar arasında Osmanlı imparatorluğu zama-
nmda mevcudolan mSmleket içerisinde keyfemayeşa harteket eden divanı harbler yerine hukuk 
tahsili ile mücelhhez askerî hâkimlerin askerî mahkemeler içine koyarak bir askerî mahkeme sistemi 
kurulmuş ve bu mahkemeler de bugün 25 yaşma basmıştır. Devletin hâkimiyetini temsil eden as
kerî mahkemelerin istisnai mahkemelerden telâkkiye huku'kan imkân yoktur. Çünkü istisnai mah
kemeler muayyen maksatlar için kurulan ve gayesine ulaşınca dağılan mahkemelere verilen bir 
isimdir. (İstiklâl mahkemeleri, Kaçakçılık mahkemeleri, Millî korunma mahkemeleri) 

2. Askerî mahkemelere gelince : 
Bunlar sinelerinde çalıştıkları ordular kadar ebedilik ve devamlılık vasfını taşırlar ve bu nitelik 

bu mahkemelerde asıldır. Bu sebeple askerî adlî hâkimler, meslekdaşları adı ile hâkimlerden farklı 
bir işleme tâbi 'kılmak adliye hâkimlerini imtiyazlı 'bir durum tanımak Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 57 nci maddesini ihmal etmek: demektir.. Esasen bugün miktarı 315 kadar olan askerî adlî 
hâkimlere verilecek olan tazminat miktarı kıymet itibariyle çok azdır. Modern devletlerin girmiş 
olduğu bir çığıra, Türk Milletinin askerlik adliyesini ihdas eden rahmetli Büyük Ata 'nm eseri olan 
askerî mahkemelerde çalışan askerî adlî hâkimlere tazminat tanınmaması suretiyle mağdur edilmeleri 
hak ve adalet prensipleri ile kabili telif 'görülmez. 5017 sayılı Kanunla sivil hâkimlere verilmekte 
olan tazminat askerî adlî hâkimlere tanınmıştır. Çünkü üç yüz adedi bulan askerî adlî hâkimlerin 
yüz kadarı istifa etmiş, Devlet dairelerinde mühim memuriyetler almış oldukları gibi, bir kısmı da 
avukatlık hayatına atılmışlar ve başarı göstermişlerdir. Bu tazminatın askerî adlî hâkimlere veril
mesinde ordu disiplinini bozucu veya ikilik doğurucu bir sebep de düşünülemez. Çünkü böyle bir 
halin disiplin ile 'hiçbir ilgisi yoktur. Ordu dahilî hizmet Kanununun 12 nci maddesine göre disip
lin (Kanunlara, nizamlara ve emirlere mutlak bir itaat ve astının, üstünün hukukuna riayet diye) 
tarif etmiştir, ikilik de bahis mevzuu olamaz. Esasen Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükümet 
ihtisasa büyük kıymet vermiştir. Nitekim halen orduda bulunmakta olan '(Askerî mühendisler, hari
tacılar, havacılar, denizaltıcılar, askerî fabrikalarda çalışan donatım subaylarına, tank astsubayları
na) tazminat verildiğinde disiplin mevzuubahsolmuyor da 269 askerî adlî hâkime verilecek tazminat 
mı disiplini bozacak? 

Esasen Sayın Reisicumhur Celâl Bayar, 1953 yılından beri Yüksek Mecliste askerî adlî hâkim
lere de tazminat verilmesini nutuklarında bildirdiği halde bugüne kadar bu yolda bir kanun teklifi 
dahi yapılmamıştır. Dolayısiyle askerî adlî hâkimler bugüne kadar tazminattan mahrum edilmiştir. 
Halen Türk Ordusunda mevcut hâkimlerin bir kısmı subay iken hukuk tahsilini yapmış ve stajını 
ikmalden sonra hâkimlik görevlerinde çalıştırıldığı gibi bundan sonra da muharip sınıf subayların
dan sicilleri iyi olanlar arasında müsabaka imtihanı ile seçilerek Hukuk Fakültesinde Millî Müdafaa 
hesabına okutulmak şartiyle Türk Ordusuna kurmay subay gibi askerî adlî hâkim yetiştirilmeye baş
lanılmıştır. Türk Ordusu, hak ve adalet ve istiklâl varlığının ve hürriyeti için varlığını feda eden 
bir milletin ordusudur. Hakkını alanlara karşı onun ruhunda iğbirar değil, bilâkis sevinç duyar, bir
çok imtihanlardan geçirilerek Türk Ordusuna askerî adlî hâkim olan ordunun değerli sınıfını diğer 
kardeş olan sivil adliyeden ayıracak olursak, haklı olarak bu sınıf yeis, ıstırap içinde bırakılmıştır. 
Esasen ihtisas komisyonu olan Millî* Müdafaa Komisyonu 5017 sayılı Kanuna muvazi olarak askerî 
adlî hâkimlere de tazminat verilmesine dair kanun teklifini ekseriyetle kabul etmişti. Her nedense 
Umumi Heyet bu kanun teklifini reddetmişti. Askerî adlî hâkimler de kanunda yazılı olduğu veçhile 
müstakildirler. Bunlar kumandanlar emirlerine verilmeyip refakatlerine kararname ile tâyin edi
lirler ve mahkemelerde fiilen duruşmayı idare ederler. Hattâ askerî adlî hâkimin müsaadesini al-
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madan mahkeme reisi ve diğer azalara sorgu hakkı verilmez. Bu kadar veciz ve katî bir şekilde as
kerî adlî hâkimler hukukunu ortaya atan bu kanun karşısındaki hak aşikârdır. 

Her maddesi Teşkilâtı Esasiye Kanununun ahkâmına muhtevidir. Her ne kadar askerî adlî 
hâkimlere subaylar gibi Tayın Bedeli ve askerî elbise kumaşı verilmekte ise de bunların ay
lık hesap tutarı kırk lirayı geçmez. Sivil hâkimlerin ise iki senede bir terfileri ve tazminat
ları ^e tatilleri nazara alınır ise askerî adlî hâkimler mağdur edilmiş bulunmaktadır. 1947 
yılında Meclis müzakerelerinde birçok mebus arkadaşlar askerî adlî hâkimlere sivil hâkimler 
gibi tazminat verilmesini teklif etmişlerse de bugüne kadar müspet bir netice alınamamıştır. 
Dolayisiyle ordunun güzide sınıfı olan askerî adlî hâkimlere de 5017 sayılı Kanundan istifade 
eden adliye hâkimleri gibi tazminat verilmesi amacı ile düzenlenen kanun teklifini Yüksek Mec
lisin tasvibine arz ederim. 

Tunceli Mebusu 
Arslan Bora 

TUNCELİ MEBUSU ASLAN BORA'NIN 
TEKLÎFÎ 

Askerî adlî hâkimlere hâkim tazminatı verilmesi 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Askerî adlî hâkimlere 2556 sa
yılı Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanun
la bu kanunun tadil ve eklerindeki hükümler 
dairesinde almakta oldukları maaşın tekabül et
tiği hâkimlik derecesine göre hâkim tazminatı 
verilir. 

MADDE 2. *— Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — 
yürütür. 

Bu kanunu Vekî 

ödenek cetveli 

Asli 
maaş 

30 - 35 
40 - 50 
60 - 70 
80 
90 

100 
125 
150 

Hâkim 
adedi 

147 
65 
31 
8 
4 
4 
9 
1 

Ödenek 

75 
100 
150 

200 
250 
300 
400 
500 

269 
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Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Esas No. 2/200 
Karar No. 17 

Yüksek Eeisliğe 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Askerî adlî 
hâkimlere hâkim tazminatı verilmesi hakkında 
kanun teklifi, Hükümet temsilcilerinin iştirakiy
le encümenimizde tetkik olundu. 

Aynı mealde olup, Elâzığ mebusları Mehmet 
Şevki Yazman ve Hüsnü Göktuğ tarafından tek
lif edilip geçen inikatta encümenimizce kabul edi
len kanun teklifi ile birleştirilmek üzere Adliye 
Encümenine verilmesi, encümenimizce uygun gö
rülmüştür. 

Gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Millî Müdafaa Encü- Bu Mazbata Muharriri 
cümeni Reisi Kâtip 

Trabzon Erzincan 
S. Orberk M. R. Sanalan 

Ankara 
M. Ergüder 

imzada bulunamadı 

Edirne 
K. Yaşınkılıç 

Kocaeli 
K. Meriç 

Niğde 
Z. Vner 

25.11.1956 

Ankara 
S. Kurtbek 

Elâzığ 
H. Göktuğ 

Muş 
§. Ağaoğlu 

Sivas 
M. N. Turgay 

İmzada bulunamadı 

Urfa 
8. önhon 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 2/200, 2/239, 2/242 
Karar No. 34 

25 .IV . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Askerî aidi hâkimlere, hâkim ödeneği veril
mesine dair, Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel, 
Tunceli Mebusu Arslan Bora Elâzığ Mebusu M. 
Şevki Yazman ile Hüsnü Göktuğ'un, kanun tek
lifleri, encümenimizde Millî Müdafaa ve Maliye 
mümessillerinin huzurunda tevhiden tetkik ve 
müzakere edildi, Millî Müdafaa Encümeni maz
batası okundu: 

5017 sayılı Kanunla, umumi mahkemelerde 
çalışan hâkimlere, hâkim ödeneği verilmesi ka
bul edilmiş bulunmaktadır. 

Umumi mahkemelerde vazife gören hâkimler-? 
hâkim ödeneği verilmesi Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 56 ve 57 nci maddelerine müstenittir. 

Askerî mahkemeler, umumi mahkemeler ya
nında kazai vazife gören müesseseler olup mah

kemeler tâbirinin şümulüne dâhildir. Umumi 
mahkemelerin hukuk, ceza veya ticaret dâvaları 
yanında askerî mahkemeler de, birtakım askerî 
suçlarla, siyasi suçlan rüyet ettiğine göre askerî 
mahkemelerde vazife gören, askerî adli hâkimle
re ödenek verilmemesi müesseseler arasında, 
yersiz bir tefrika, hattâ müsavatsızlığa sebep ol
duğu kadar, 5017 sayılı Kanununun maksat ve 
gayelerine de uygun düşmiyeceğinden, aynı ma
hiyette olan her üç kanun teklifinin aynen kabu
lüne encümenimizde ekseriyetle karar veril
miştir. 

Kanun teklifleri birinci maddesine 5017 sa
yılı Kanuna uygun düşebilmesi için kadro keli
mesi ilâve edilerek, ve bunun dışında diğer mad
deler ise şeklen değiştirilerek kabul edilmiştir. 
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— 10 — f 
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine gönde

rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye En. Reisi M. M. Kâtip 

Muğla 
N. özsan 

Aydın 
N. Geveci 

Çanakkale Kocaeli 
S. Sezgin S. Dinçer 

İmzada bulunamadı 
Balıkesir 
V. Asena 

İmzada bulunamadı 
Erzurum Eskişehir 

A. Eryurt H. Sezen 

Çankırı 
C. Boynuk 

Hatay 
A. F. Atdhan 

İsparta İzmir Konya 
S. Bilgiç A. Güngören Muhalifim 

İmzada bulunamadı H. Ay diner 

Konya 
H. Özyörük 

Maraş 
Muhalifim 
N. özsoy 

Malatya Malatya 
İV. Ocakcıoğlu M. Z. Tulunay 

İmzada bulunamad). 

Samsun 
R. O. Gümüşoğlu 

İmzada bulunamadı 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 2/200, 2/238, 2/242 
Karar No. 127 

3 .VII . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Elâzığ mebusları Hüsnü Gröktuğ ve Şevki hariç bırakmaktadır. Halbuki; encümenimizde 
Yazman, Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel, ile 
Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, askerî adlî 
hâkimlere hâkim tazminatı verilmesi hakkında
ki kanun teklifleri ile Millî Müdafaa ve Adliye 
encümenlerinin tevhiden tetkik ve müzakere 
ederek hazırlamış oldukları mazbataları encü
menimize havale edilmiş olmakla Millî Müda
faa Vekili ve Maliye Vekâleti mümessili hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifleri, esbabı mucibelerinde de 
arz ve izah edildiği üzere kaza fonksiyonunu 
haiz müesseselere tahsisat verilmesi hususunda 
ahiren Yüksek Meclisçe kabul olunan kanunla
ra mütenazıı olarak askerî adlî hâkimlere de 
tahsisat verilmesini istihdaf etmektedir. 

Teklifleri bidayeten tetkik eden Millî Müda
faa ve Adliye encümenleri askerî adlî hâkimle
rin de askerî ve siyasi suçlara bakan askerî 
mahkemelerde kaza hakkını istimal ettikleri 
cihetle aynı haktan istifadelerini kabul etmiş 
bulunmaktadırlar. 

Kanun teklifleri, yalnız askerî adlî hâkim
lere tahsisat verilmesi prensibini istihdaf etmek
te ve teklifleri bidayeten tetkik eden encümen
lerin de aynı esası kabul ederek 1631 sayılı As
kerî Muhakeme Usulü Kanununun 39 ncu mad
desiyle teşkil edilen Askerî Temyiz Mahkemesi
nin birinci ve ikinci reisleri ile askerî azaları 

yapılan müzakerattan ve hükümet mümessilleri
nin verdikleri izahattan anlaşıldığına göre Askerî 
Temyiz Mahkemesinde Korgeneral ve daha yuka
rı rütbeden bir Reis ile bir de ikinci Reis bulun
makta ve bunlar iki sene müddetle İcra Vekilleri 
Heyeti karariyle ve kararname ile tâyin olunmak
ta ve iki daireden müteşekkil Askerî Temyiz 
Mahkemesinde her dairede 4 askerî, 4 adlî âza 
müşterek kararname ile tavzif edilmekte olup 
gerek birinci ve ikinci Reisler ve gerek askerî aza
lar kaza hakkını istimal etmektedirler. Bu sebep
le askerî adlî hâkimlere verilecek hâkim tahsisa
tından bu zevatın da istifadelerini mümkün kıl
mak maksadiyle birinci maddesi yeniden tanzim 
ve kabul edilmiş ve hizmetlerinin mahiyetine gö
re verilecek tahsisat miktarları da bir cetvel ha
linde ayarlanmış ve tahsisatın sureti tediyesine 
ait ikinci madde ile bu tahsisatın 1956 malî yılı 
içinde hangi tertipten karşılanacağını gösteren 
muvakkat madde encümenimizce yeniden tedvin 
edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyiha
sı Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. tmre 

Bu M. Muharriri 
t İzmir 

A. Aker 
Afyon K. 

M. Â. Jİlgen 
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Antalya 

K. Akmanlar 
Diyarbakır 

H. Turgut 
îçel 

/ . Gürgen 

Çankırı 
T. Uygur 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

Konya 
M. Bağrıaçık 

Çorum 
Y. Gürsel 
Giresun 

M. Şener 
Konya 

R. Birand 

Muğla 
İV. Poyrazoğlu 

Sinob 
S. Somuncuoğlu 

» 

Seyhan Seyhan 
Dr. 8. Barı A. Topaloğlu 

Trabzon Trabzon 
S. F. Kalaycıoğlu 1. Şener 

Zonguldak 
8. Ataman 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Askerî adlî hâkimlere hâkim tazminatı verilmesi 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Askerî adlî hâkimlere 2556 
sayılı Hâkimler Kanununa e'k 5017 sayılı Ka
nunla bu kanunun tadil ve eklerindeki hüküm
ler dairesinde almakta oldukları kadro maaşının 
tekabül ettiği hâkimlik derecesine göre hâkim 
tazminatı verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşrini -takibeden ay 
başından itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
r aya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Askerî Temyiz Mahkemesi reis, müddeiumumi 
ve âzalariyle askerî adlî hâkimlere tahsisat 

verilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Askerî Temyiz Mahkemesi bi
rinci ve ikinci reislerine, müddeiumumisine adlî 
ve askerî azalarına ve askerî adlî hâkimlere bağ
lı cetvelde gösterilen miktarlarda ta'hsisat veri
lir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı tahsi
satın ödeme şekil ve şartları hakkında 5017 sa
yılı Kanunun ikinci ve üçüncü maddeleri hü
kümleri tatbik olunur. 

MUVAKKAT MADDE — 1956 yılı içinde bu 
kanun gereğince verilecek tahsisat, mezkûr yıl 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
Millî 'Müdafaa ve Gümrük ve İnhisarlar Veka
letleriyle Jandarma Umum Kumandanlığı kıs
mındaki (Maaşlar) faslından ödenir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşrini takibeden 
ay başından itibaren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Bütçe Encümeninin tadili 

CETVEL 

Kadro unvanı 
Aylık 

tahsisat 

Askerî Temyiz Mahkemesi Birinci Reisi 500 
» » » İkinci » 400 
» » » Müddeiumumisi 400 

Askerî Temyiz Mahkemesi Askerî ve adlî 
azaları 300 
Askerî adlî hâkimleri : 
Tümgeneral, tuğgeneral veya eşitleri "] 
askerî adlî hâkimler 

300 
Albay veya birinci sınıf askerî adlî 
hâkimler 
Yarbay veya ikinci sınıf askerî adlî hâ
kimler 250 
Kıdemli binbaşı veya kıdemli üçüncü 
sınıf askerî adlî hâkimler 200 
Binbaşı veya üçüncü sınıf askerî adlî 
hâkimler 150 
Kıdemli yüzbaşı veya dördüncü sınıf 
askerî adlî hâkimler 150 
Yüzbaşı veya beşinci sınıf askerî adlî 
hâkimler 100 
Kıdemli üsteğmen veya kıdemli altıncı 
sınıf askerî adlî hâkimler 100 
Üsteğmen veya altıncı sınıf askerî adlî 
hâkimler 75 

l>*W<i 
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Bartın'ın Akgöz köyünden Alioğlu Ahmet Nazlı'mn, ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 

Encümeni mazbatası (3/378) 

T. C. 
Başvekâlet 30 . VI . 1956 

Zat ve Yazıt İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. 5/4-1981 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

18 . V . 1956 tarih ve 2722/12211 sayılı tezkereye karşılıktır. 
Adam öldürmekten ölüm cezasına hükümlü Bartın'ın Akgöz köyünden Alioğlu, 1320 doğumlu 

Ahmet Nazlı'mn iadei muhakeme talebinin reddedilmiş olduğundan bahsile adı geçenin ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Bartın Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün tasdikine ve 
sonraki kanuni muamelenin Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Adliye Vekâletinin 
sureti bağlı 15 . VE . 1956 tarih ve 17289 sayılı tezkeresiyle gönderilen Temyiz Mahkemesinin 
19 . X . 1954 tarih ve 2547/3097/3750 sayılı ilâmı ile bu işe ilişkin dosyanın bağlı olarak sunuldu
ğunu saygılarımla arz ederim. , Başvekil 

A. Menderes 

Adliye Vekâletinin (Ceza îşleri U. Md.) 15 . V I . 1956 tarih ve 17289 sayılı tezkeresi suretidir. 
özü : ölüm cezasına; mahkûm 
Ahmet Nazlı'ya ait hüküm dos
yasının gönderildiği hakkında. 

Yüksek Başvekâlete 

Zat ve Yazı işleri Umum Müdürlüğü ifadesiyle alman 21 . V . 1956 tarih 5/4-1574 sayılı ya
zıları karşılığıdır. 

Ahmet Bilgin'i öldürmekten maznun Bartın'ın Akgöz köyünden Alioğlu Ahmet Nazlı'mn Türk Ce
za Kanununun 45Ö nci maddesinin 9 ncu bendi hükmüne tevfikan ölüm cezasiyle mahkûmiyetine 
dair Bartın Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 14. V I I . 1954 tarih, esas: 954/61, karar: 954/72 sa
yılı hüküm Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin 19 . X . 1954 gün esas: 2547, karar: 3097 sa
yılı ilâmiyle tasdik edilmekle hüküm dosyası, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi hükmü 
dairesinde gereğinin ifası için 18 . IV . 1956 gün ve 11334 sayılı yazımızla yüksek makamlarına 
takdim kılınmıştı. 

Ahiren mahkûm tarafından muhakemenin iadesi talebedilmiş olduğundan, bu talebin tetkiki için 
hükmü veren mahkemenin gösterdiği lüzuma binaen mezkûr dosya, kezalik yüksek makamları vası-
tasiyle Büyük Millet Meclisinden celbedilerek mahalline gönderilmişti. 

Bu defa Bartın Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden alman 12 . VI . 1956 tarihli yazı ve muhake
menin iadesi talebinin reddine daiı* Bartın Ağır Ceza Mahkemesinin 26 . V . 1956 tarihli karariy-
le bu karar aleyhine vâki itirazın reddine mütedair Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesince verilen 
6 . VI . 1956 tarihli kararı havi hüküm dosyası birlikte takdim kılındı. 

Mahkûmiyet hükmü temyizen tasdik edilmiş, mütaakıben vukubulan muhakemenin iadesi talebi 
de iptidaen hükmü veren mahkemece ve itirazen de Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesince reddedil
miş olduğundan, evvelki tezkeremizde arz edildiği veçhile, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı mad
desi hükmü dairesinde muktezasınm ifasına delâlet buyuru!masını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
Prof. H. A. Göktürk 
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Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 3/378 
Karar No. 61 

Yüksek 
Bartın'ın Akgöz köyünden Şükrüoğlu Ah

met Ooşansoy'un gündüzün 1 2 . V I I . 1951 tari
hinde kilitli bulunan evine pencereden girerek 
muhkem, sandığını kırmak suretiyle para ve ta
bancasını çalmak ve kendisini suç üstü yakalı-
yan kayınbiraderi aynı köyden Hasanoğlu 1338 
doğumlu Ahmet Bilgin'i o evden çaldığı taban
ca ile ve hırsızlık suçunu delilsiz bırakmak ve 
çaldığı eşyalardan istifadesini sağlamak için 
öldürmekten sanık Bartın'ın Akgöz köyünden 
Alioğlu, Ayşe'den doğma cahil, dul iki çocuklu 
29 hanede kayıtlı Hacı Mehmet diye anılan 
1320 doğumlu taşçı ustası Ahmet Nazlı'mn 
ölüm cezasına çarptırılmasına Bartın Ağır Ceza 
Mahkmesinin 14. VI I . 1954 tarihinde 954/61 
esas ve 954/72 sayı ile verdiği kararın Temyiz 
Mahkemesi Birinci Ceza Dairesince 19 . X . 1954 
tarih ve 3750 tebliğ 3097 karar 2547 esas numa-
rasiyle tasdikinden sonra Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 26 ncı maddesi gereğince yapılması ik
tiza eden muamelelerin ikmali zımnında Baş
vekâletin 2 1 . IV . 1956 tarih ve 5/4 - 1290 sayılı 
tezkeresiyle encümenimize tevdi edilmişti. 

Encümenimizce 2 . V . Î956 tarihinde yapılan 
tetkik ve müzakere neticesinde, maznun hak
kında verilen ölüm cezasının infazı hususunun 
Umumi Heyete arzına karar verilmiş iken mu
maileyhin 1 . V I . 1956 tarihinde muhakemenin 
iadesi talebinde bulunması dolayısiyle muameleli 
dosya salahiyetli mercie gönderilmişti. 

Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesinin 6 . V I . 
1956 tarihinde 956/55 esas ve 956/55 sayılı ka
rarla muhakemenin iadesi talebinin reddi üzerine 
Başvekâletin 30 . V I . 1956 tarih ve 5/4 -1981 

4 . VII. 1956 

Reisliğe 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise tevdi ve encü
menimize havale buyurulan işbu dosya üzerinde 
tekrar yapılan müzakere neticesinde: 

Bartın'ın Akgöz köyünden Ahmet Bilgin'i 
12 . V I I . 1951 tarihinde öldürdüğü mahkemece 
sabit görülerek hareketine uyan Türk Ceza Ka
nununun suç tarihinde mer'i 450 nci maddesinin 
9 numaralı bendine müsteniden ve mezkûr mad
denin son fıkrasına tevfikan ölüm cezası ile tec
ziyesine hükmedildiği anlaşılmıştır. 

Encümenimizce yapılan müzakere sonunda: 
Sabit olan suç karşısında suçlunun işbu ceza

sını tebdil ve tahfif edecek her hangi bir kanuni 
esbap bulunmadığından maznun Ahmet Nazlı'ya 
hükmedilen ölüm cezasının Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 26 ncı maddesi hükmü gereğince infazı 
hususunun Umumi Heyetin tasvibine arz olunma
sına 4 . V I I . 1956 tarihinde ittifakla karar ve
rildi. 

Adliye Encümeni Reisi Bu Mazbata Muharriri 
Muğla 

N. Özsan 
Kâtip 
Kocaeli 

S. Dinçer 
Erzurum 

Z. Çavusoğlu 
Konya 

H. Aydıner 
Zonguldak 

N. Kiriscioğlu 

M. 

Aydın 
C. Ülkü 

Erzurum' 
A. Eryurt 

Sivas 
§. Ecevit 

Yozgad 
M. Ataman 

Çorum 
K. Biberoğlv 

Çoruh 
M. Önal 

Balıkesir 
V. Asena 
Eskişehir 
/ / . Sezen 
Tokad 

O. Ilacıbaloğlu 
Denizli 

7. Hadımlıoğlu 
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