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1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen evrak 
3. — Yoklama 
4. — Sualler ve cevaplar 
A — Şifahi sualler ve cevapları 
1. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arı-

kan'ın, Mardin emniyet ve jandarma men
suplarından bâzıları hakkında ilgili ma
kamlara intikal etmiş şikâyet mevcudolup 
olmadığına dair sualine Dahiliye Vekili 
Namık Gedik'in şifahi cevabı (6/150) 382:385 

2. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil 
Boran'm, ceza evlerinde mahkûmların iç
timai mevkilerine, fikrî seviyelerine, mâ
nevi ve ruhi temayüllerine göre ayrı mu
amelelere tâbi tutulabilmeleri için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair sualine Ad
liye Vekili Esat Budakoglu 'nun şifahi ce
vabı (6/174) 385:386 

3. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, 
memleketimizin kurak bölgelerinin zirai 
sulama işleri hakkında Başvekilden olan 
şifahi sualine Ziraat Vekili Nedim ök-
men'in mehil talebine dair beyanı (6/158) 

4. — Ankara Mebusu İbrahim îmirzalı-
oğlu'nun, Zirai Donatım Kurumunca An-
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kara 'da bir satış mağazası açılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair sualine Zi
raat Vekili Nedim ökmen'in şifahi cevabı 
(6/181) 386387 

5. — Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğ-
lu'nun, et darlığının önlenmesi hususunda 
ne gibi tedbirler alındığına dair sualine 
Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen'in şifahi 
cevabı (6/182) 387:389 

6. — Giresun Mebusu Doğan Köymen'-
in, Ziraat Bankasının çiftçiye verdiği para 
yekûnunun 1957 senesinde baliğ olduğu 
miktara dair Ticaret Vekilinden şifahi su
ali (6/188) 389 

7. — Giresun Mebusu Doğan Köymen'-
in, Giresun'da çiftçiyi topraklandırma kre
disi olarak tevzi edilen para miktarına dair 
Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/İ89) 3$$. 

B — Tahrirî sualler ve cevaplan 402 
1. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, vi

lâyet, kaza ve nahiyelerde mevcut mahke
melerle sorgu hâkimlerinin miktar ve kad
rolarına dair sualine Adliye Vekili Esat 
Budakoglu'nun tahrirî cevabı (7/334) 402:406 

2. — Urfa Mebusu Atalay Akan'm, 
münhal bulunan Siverek kazası kaymakam-
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lığı ile nahiye müdürlüklerine ne zaman 
tâyin yapılacağına dair sualine Dahiliye 
Vekili Namık Gedik'in tahrirî cevabı 
(7/285) 406:407 

3. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, 
Sivas'ta 1958 senesi içerisinde vukubulan 
hayvan hırsızlıklarına dair sualine Dahi
liye Vekili Namık Gedik "in tahrirî cevabı 
(7/298) 407 

4. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'ın, 
Sivas vilâyetinde hayvan sürülerini teca
vüzden korumak maksadiyle kaç vatanda
şın silâh taşıma ruhsatnamesi istediğine ve 
bu hususta ne muamele yapıldığına dair 
sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'in 
tahrirî cevabı (7/299) 407:408 

5. — Uşak Mebusu Ali Rıza Akbıyık-
oğlu'nun, 1 Mart 1958 tarihinden beri ne 
kadar hâkim ve cumhuriyet müddeiumu
misinin istifa ettiğine ve istifaları önlemek . 

• için ne düşünüldüğüne dair sualine Adliye 

Erzincan Mebusu Nusret Safa Coşkun'un, 
istanbul'da vukubulan infilâk hâdisesi dolayı -
siyle Büyük Millet Meclisinin İstanbul halkına 
taziye tlerinin iletilmesine ve müessif kazada ha
yatlarını kaybeden vatandaşlar için ayakta bir 
dakika saygı duruşunda bulunulmasına dair tak
riri okundu ve ayakta bir dakika saygı duru
şunda bulunuldu. Büyük Millet Meclisinin tazi-
yetlerinin bildirilmesi hususunda gerekli mua
melenin yapılacağı Makamı Riyasetçe beyan 
edildi. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Mü
dafaa Vekili Etem Menderes'in avdetine kadar 
kendisine, Maliye Vekili Hasan Polatkan'm ve
killik edeceğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 
okundu. 

Tebligat -ütanunu lâyihasının, encümene ve
rilmiş bulunan maddeleri henüz gelmediğinden, 
müzakeresi tehir edildi. I 

Seyfiı 
Vekili Esat Budakoğlu 'nun tahrirî cevabı 
(7/310) 408409 

5. — Müzakere edilen maddeler 389 
1. — Tebligat kanunu lâyihası ve Mu-

Vakkat Encümen mazbatası (1/105) 389 
2. — Mardin'in Daşiyan köyünden Be-

dirlıanoğlu Hıdır Çaça'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezke
resi ve Adliye Encümeni mazbatası (3/242) 389:' 

394 
3. — Nakil vasıtaları hakkındaki Ka

nuna ek kanun lâyihası ve Bütçe Encü
meni mazbatası (1/239) 394.395 

4. -— Rize Mebusu İzzet Akçal ve altı 
arkadaşmnı, muvakkat kaza salâhiyetiyle 
başka yerlere gönderilecek hâkimlere ve 
aynı mahalde cumhuriyet müddeiumumi
leri ile sorgu hâkimlerine vekâlet eden 
mahkeme başkâtiplerine verilecek tahsisat 
hakkında kanun teklifi ve Adliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (2/68) 395:402 

İçel Mebusu Yakup Karabulufun, 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 105 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifinin reddini mutazam-
mm Bütçe Encümeni mazbatası kabul olundu. 

Ankara Sağlık Memurları Okulu son sınıf ta
lebelerinden M. Şerif Güneş hakkında verilen 
okuldan ihraç kararının kaldırılması talebinin 
reddine dair Arzuhal Encümeni mazbatası kabul 
edildi. 

Vakfıkebir'in Ballı köyünden Selvi Hacıfet-
tah ve Havva Hacıfettah hakkındaki Arzuhal 
Encümeni mazbatası okundu. 

Üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde adı 
geçenler hakkında bir af teklifi hazırlanmak 
üzere mazbatanın Adliye Encümenine iadesine 
dair takrir kabul olundu. 

Avanos'un Sarılar köyünden. Zekeriyaoğlu, 
Şefika'dan doğma 29 Temmuz 1934 doğumlu Zi-

| ya Şimşek hakkında verilen ölüm cezasının inEâ-
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zina dair Adliye Encümeni mazbatası kabul 
edildi. 

Takip ve tahsiline mahal ve imkân görüle-
miyen 1 423 813 lira 98 kuruşun terkini ve 
54 892 lira 33 kuruşun affı hakkındaki Bütçe 
Encümeni mazbatası kabul olundu. 

Mardin'in Daşiyan köyünden Bedirhanoğlu, 
Nazo diğer adı Nazlı'dan doğma 7 Temmuz 1927 
doğumlu Hıdır Çaça hakkında verilen ölüm ce
zasının infazına dair Adliye Encümeni mazba
tası müzakere edildi. 

Hükümetin izahatı dinlendikten sonra görü
şülmesine devam olunmak üzere gelecek İnikada 
tehiri kabul olundu. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa bir madde ilâvesine, 

Manavgat'ın Ilıca köyünden Durmuş Alioğlu, 
Fatma'dan doğma Mehmet Sertin affına, 

Tahrirî sualler 
1. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, 1 . 1 . 

1956 tarihinden 1. V I . 1957 tarihine kadar kaç 
ton hurda madenin hangi firmalar tarafından 
nerelere ihracedildiğine dair tahrirî sual takriri 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/378) 

2. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, Brük
sel Fuarına iştirak için ne kadar döviz tahsis 
olunduğuna dair tahrirî sual takriri Maliye Ve
kâletine gönderilmiştir. (7/379) 

3. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-
lu'nun, Kırıkkale kazasına bağlı Yahşıhan kö
yünde inşasına başlanılan okul binasının ikmali 
için yeniden yardım yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair tahrirî sual takriri Maarif 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/380) 

4. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlıv-
nun, Keskin - Çerikli yolunun ne zaman ikmal 
edileceğine dair tahrirî sual takriri'^Nafıa Vekâ- j 

Lâyihalar 
1. — 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka

nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası (1/290) (Bütçe Encü
menine) 

2. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Ka-

lspir*in. Karakarmış köyünden Şalihoğlu, 
Havva'dan doğma 1340 doğumlu Sadettin Po-
lat'm affına dair kanunlar kabul edildi. 

Muhtelif kanunlarda geçen ordu müfettişliği 
unvanının ordu kumandanlığı olarak değiştiril
mesi hakkındaki kanun lâyihasının birinci mü
zakeresi bitirildi. 

Nakil vasıtaları hakkındaki Kanuna ek kanun 
lâjdhasınm heyeti umumiyesi üzerinde bir müd
det görüşüldü. 

9 . 1 . İ959 Cuma günü saat 15 te toplanılmak 
üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip. 
Trabzon Mebusu Kırklareli Mebusu 

Mahmut Goloğlu Mehmet Ali Ceylân 
Kâtip 

Kütahya Mebusu 
Kemal özer 

letine gönderilmiştir. (7/381) 
5. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'-

nun, Kırıkkale kazasına bağlı Delice nahiyesine 
bir ebe tâyininin düşünülüp düşünülmediğine 
dair tahrirî sual takriri Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekâletine gönderilmiştir. (7/382) 

6. —Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu '-
nun, Keskin kazasına bağlı Köprü köyüne Bur
cular mevkiindeki suyun getirilmesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair tahrirî sual takriri Da
hiliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/383) 

7. —• Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'-
nun, Kırıkkale, Kalecik, Balâ ve Keskin kazala
rına bağlı köylerdeki okulların tamiri hususun
da ne düşünüldüğüne dair tahrirî sual takriri 
Maarif Vekâletine gönderilmiştir. (7/384) 

8. — Hatay Mebusu Alısen Aral'ın, İskende
run ve civarında yabancıların ikametlerine ne 
zaman müsaade olunacağına dair tahrirî sual 
takriri Başvekâlete gönderilmiştir. (7/385) 

nununun 5759 sayılı Kanunla muaddel 6, 18 ve 
27 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı hükümler ilâvesine dair kanun lâyihası 
(1/291) (Ziraat, Ticaret ve Adliye encümenle
rine) 

3. — Ankara Üniversitesi 1958 malî yılı 

Sualler 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası (1/292) 
(Bütçe Encümenine) 

4, —• Karayolları Umum Müdürlüğü 1958 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihası (1/293) (Bütçe Encüme
nine) 

Teklif 
5. — îçel Mebusu Yakup Karabulut'un, Tür

kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
65 nei maddesine bir fıkra ve mezkûr kanuna 
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muvakkat bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi (2/256) (Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

Tezkereler 
6. — Adana Mebusu Kasım Gülek ile Hatay 

Mebusu ihsan Ada'nm teşriî masuniyetlerinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/334) (Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümene) 

7. — Gazianteb Mebusu Cevdet San'm teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/335) (Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümene) 

BÎRÎNCI CELSE 
Açılma saati : 15,05 

REİS — ReisveMli Mahmut Goloğlu 
KÂTİPLER : Kemal özer (Kütahya), Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapıyoruz, efendim. REİS 
(içel mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) yorum. 

Ekseriyetimiz vardır, celseyi açı-

4. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Kardın Mebusu Mehmet Ali Ankan'ın, 
Mardin emniyet ve jandarma mensuplarından 
bâzıları hakkında ilgili makamlara intikal etmiş 
şikâyet mevcudolup olmadığına dair sualine Da
hiliye Vekili Namık Gedik'in şifahi cevabı 
(6/150) 

REÎS — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arı-
kan, buradalar mı? (Burada sesleri) Dahiliye 
Vekili, buradalar. Suali okuyoruz. 

26 . IV . 1958 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorunun sözlü olarak Dahiliye Ve

kili tarafından cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygı ile arz ve rica ederim. 

Mardin Mebusu 
Mehmet Ali Ankan 

1954 Milletvekilleri Seçimi tarihinden itiba
ren bugüne kadar Mardin emniyet ve jandarma 
karakollarında veya karakollar dışında vatan
daşların emniyet ve jandarma mensupları tara
fından ağır surette dövülmeleri neticesinde ad
liyeye ve ilgili makamlara intikal etmiş kaç hâ
dise mevcuttur? Bu hâdiseler sebebiyle müseb
bipler hakkında ne gibi idari takibat icra olun
muştur? Bu hâdiseler hangi tarihlerde vuku-
bulmuştur ? 

REÎS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLÎYE VEKİLİ NAMIK GEDÎK (Ay

dın) — Suale cevabımı arz ediyorum : 

A - 1954 Milletvekilleri Seçimi tarihinden 
30 . IV . 1958 tarihine kadar Mardin vilâyeti 
emniyet ve jandarma karakolları içinde ve dı-
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şmda 88 döğülme hâdisesinin vukubulduğu id
dia ve şikâyet edilmiştir. 

Bu iddia ve şikâyetlerden : 
1. 27 si emniyet karakolu içinde, 12 si em

niyet karakolu dışında olmak üzere ceman 39 
zu emniyet teşkilâtı mensuplarına, 

2. 46 sı jandarma karakolu içinde, 3 ü jan
darma karakolu dışında olmak üzere ceman 49 
zu jandarma teşkilâtı mensuplarına ait bulun
maktadır. 

B - Emniyet mıntıkasında vukubulduğu id
dia ve şikâyet edilen 39 vakadan 23 ü hakkın
da adlî makamlarca ademitakip, 15 i hakkın
da da idari makamlarca men'i muhakeme ka
rarı verilmiş olduğundan 38 vaka hakkındaki 
iddia ve şikâyet tebeyyün etmemiştir. 1 hâ
dise hakkındaki muhakeme, Mardin'de devam 
etmektedir. 

C -.Jandarma bölgesinde vukubulduğu iddia 
ve şikâyet edilen ceman 49 vakadan 8 i hakkın
da idare heyetlerince lüzumu muhakeme 41 i 
hakkında men'i muhakeme kararı verilmiştir. 
Lüzumu muhakeme kararı verilen 8 iddia ve 
şikâyet hâdisesi adlî makamlara intikal ettiril
miş olup halen muhakemeleri devam etmekte
dir. 

Ç - Jandarma ve emniyet makamlarında vu
kubulduğu iddia ve şikâyet edilen ceman 88 dö
ğülme hâdisesinden 79 u hakkında adlî ve ida
ri makamlarca ademitakip ve men'i muhake
me kararları verilmiştir. Geriye kalan 9 iddia ve 
şikâyetin mahkemeye tevdi edilen müsebbipleri 
hakkındaki dâvalar halen rüiyet edilmektedir. 

REİS — Mehmet Ali Arıkan. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Muh

terem arkadaşlarım, gündem hakkında söz almak 
istemedim. Zira gündemin başında benim sözlü 
sorum bulunmaktadır. Benim sözlü sorum gün
deme «emniyet ve jandarma mensuplarından bâ
zıları hakkında ilgili makamlara intikal etmiş 
şikâyet mevcudolup olmadığı» şeklinde ifade edi
lerek konmuştur. Bendeniz her hangi bir şikâyet 
olayını sormuyorum. Bendenizin sorduğum husus, 
emniyet ve jandarma karakolları içinde veya dı
şında vukubulmuş dayak hâdiselerine aittir. Gün
deme bu şekilde alınması icabederken başka türlü 
alınmış olduğunu tebarüz ettirdikten sonra esasa 
geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Vekil Beyefendinin iza
hatından anlaşıldığına göre, 17 vaka adliyeye 
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intikal etmiş bulunmaktadır. Fakat bu 17 vaka
nın adliyeye intikal etmesinden sonra, sualimde 
tasrih ettiğim gibi, müsebbipleri hakkında idarî 
takibat yapılıp yapılmadığı mevzuunda muhterem 
Vekil Beyefendi her hangi bir beyanda bulunma
mışlardır. Yüksek Heyetiniz takdir buyurur ki, 
her hangi bir suçlu hakkında cezai takibat yap
mak mümkün olduğu gibi, kanunen idarî tahki
kat yapmak da mümkündür. Gönül arzu ederdi 
ki, Vekil Beyefendi bu hâdisenin müsebbipleri 
hakkında ne gibi bir idarî takibat yapıldığını bu
rada, Yüksek Huzurunuzda açıklamış olsunlar. 

Muhterem arkadaşlar, bu hâdiseler içinde 5 - 6 
vaka vardır ki, değil bir vatandaşa, bir düşmana 
dahi tatbik edilmiyecek işkence ve eza maattees
süf bu vatandaşlara tatbik edilmiştir. Feyyad 
Gölbaşı ismindeki bir vatandaş Nusaybin - Mar
din yolunda vukubulan otomobil soygunculuğu 
hâdisesi neticesinde emniyetçe İzzet Paşa Kara
koluna götürülerek, jandarmalar tarafından, üç 
gün feci şekilde dayak yedikten sonra ayakları 
patlıyor, hastaneye bu vaziyette dahi kabul edil
miyor. İş ağır ceza mahkemesine intikal ettiği 
halde müsebbipleri hakkftıda idari hiçbir takibata 
tevessül edilmediği Vekil Beyefendinin beyanla
rından anlaşılmaktadır. Gerçüşte. İbrahim Kaya 
isminde bir vatandaş, kaymakam vekilliğini ifa 
eden jandarma çavuşu hakkında Dahiliye Vekâ
letine ve Başbakanlığa .yaptığı şikâyetlerden do
layı karakola celbediliyor ve orada çok feci şekil
de dövülüyor. Bu hâdise mahkemeye intikal ettiği 
halde jandarma çavuşu hakkında da bugüne ka
dar idarî hiçbir takibat yapılmamıştır. 

SOLDAN BİR MEBUS — Mahkemeye intikal 
etmiş, kâfi. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) — Kar
deşim, işin mahkemeye intikal etmesi kâfi değil
dir. Rica ederim, kanun, mahkemeye verilen bu 
kimseler hakkında aynı zamanda idarî takibat 
yapılmasını âmirdir. 

Muhterem arkadaşlarım, IstiliPde bir nahiye 
müdürü vardır. Bu nahiye müdürü üçüneff defa 
bu nahiyeye gönderiliyor. Bu zat sırf tedhiş ha
reketlerinde bulunmak için bu nahiyeye gönderi
yor. Nahiye Müdürü nahiyeye gider gitmez evve
lâ, bekçi Hüseyin'i, ikinci gün Hasan Anter'i, 3 
ncü gün Reşit Tarlak ve Mehmet özengin ismin
deki vatandaşları, yine iki gün sonra Hüseyin Çe
lik isminde bir vatandaşı çok feci şekilde dövü
yor. Bütün bu hâdiseler Nusaybin Asliye Çezâ 
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Mahkemesine intikal ettiği halde bu nahiye mü
dürü hakkında idarî bir takibata tevessül olun
muyor. Bizim. Nusaybin'i bu kere ziyaretimizde 
iki arkadaşımızla bu nahiye müdürüne gittik, 
kendisinden hassaten rica ve istirham ettik, bu 
gibi şeyleri yapmaması için tavsiyede bulunduk. 

Bir kaç gün evvel mahallin muhtarından, aldı
ğım bir mektuptan öğreniyorum ki, bu nahiye 
müdürü muhtarı da doğmuştur. 

Arkadaşlar, bu zatın hâdiseleri tevali etmek
tedir. E İram isminde bir vatandaş yine emniyet 
karakolunda döğülmüştür. D. P. il teşkilâtının 
organı Mardin Sesi gazetesi bunları bütün fccaa-
tiyle tafsil etmektedir. 

Size bunların dışında bir kaç vakadan daha 
bahsedeceğim. 

Sinemacı Tevfik isminde bir vatandaş, gecele
yin saat on İkide sinemadan evine dönerken ora-. 
niyet müdürü bir kaç. polisle birlikte bn zatı alı
yor, cibine atıyor, şehir dışına çıkarıyor ve adam 
orada dövülüyor. Hâdise mahkemeye intikal edi
yor, nihayet emniyet müdürü kendisinden rica 
ediyor, bunun üzerine Sinemacı Tevfik; emniyet 
müdürüne; «beni niçin dövdünüz?» diyor. O da 
«sizi belediye encümen âzası Tevfik'e benzettim» 
diyor.'Bu adam Demokrat Parti il başkanının 
amcasının oğludur. Ondan sonra emniyet müdürü 
tahvil edilebiliyor. 

Muhterem arkadaşlar, Yüksek Heyetiniz şüp
he yok ki; emniyet karakollarında ve jandarma 
karakollarında bu gibi hâdiselerin tekerrürüne 
aleyhtardır, ben buna kaaniim. Ama. Vekil Bey
den istirham ediyorum, bu şahısların mahkeme
lere verilmesi kâfi değildir. Bunlar hakkında 
idari takibata geçilmesini de rica ediyorum. 

REÎS — Dahiliye Vekili. 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDlK (Ay
dın) — Efendim; arkadaşımın konuşmasında
ki bâzı hususları tashih için kısaca huzurunuzu 
yeniden işgal etmiş bulunuyorum. 

Bir defa adliyeye intikal eden vakaların ade
di 17 değil, 9 dur. 4 sene içinde jandarma ve 
polis karakollarında ve bunların dışında cere
yan ettiği söylenen tazyik vakaları ile alâkalı 
88 muhtelif şikâyet vâki olmuştur. Bu 88 şi
kâyetin bir kısmı adlî kaza,' bir kısmı idari ka
zada tetkik ve tahkika tâbi tutulmuş ve 79 unun 
hilafı hakikat şikâyet olduğu hükme bağlanmıştır. 
Bakiye şikâyetler türlü sebeplerle adliyeye ve idari 
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i kazaya intikal etmiştir. Bunlar hakkında ve

rilecek hükme intizar etmek lâzımdır. 
Burada arkadaşım, umumi mahiyette sor

duğu suale rağmen, teker teker vakıalara da
yanmak suretiyle yeniden bâzı mücerret iddi
alarda bulunmak istediler, içtüzük bu şekilde 
işletilmek istenen sistem, sual ve cevaplar mü
essesesine müsait değildir. Kendileri burada 
mevzuubahsettikleri hâdiseleri münferiden ba
na sual olarak tevcih etselerdi kendilerine ve 
Heyeti Celileye tafsilen mâruzâtta bulunmak 
imkânını bulabilirdim. 

Buna rağmen, bir vakadan bahsettiler, de
diler ki ; Mardin'de bir vatandaşımız bir vaka 
faillerinin aranması münasebetiyle ağır bir şe
kilde karakolda döğülmüştür. Bu döğüldüğü 
iddia edilen vatandaş Feyyad Gölbaşı olacak; 
bu vatandaş Amerikalıların bir kampının so
yulması münasebetiyle yapılan takibat sıra
sında zabıta ile teması sırasında bâzı tazyiklere 
mâruz kalmış olduğu yolundaki... 

NECATİ ÇELlM (Aydın) — Zamanı ida
relerinde karokollarda adam öldürüldü, adam! 

REİS — Rica ederim müdahale etmeyin. 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDlK (De

vamla) — Tazyiklere mânız kalmış olduğu yo
lundaki şikâyet haklı görülmüş, fakat yapılan 
tahkikat sonunda yedinde iki kaçak mavzer bu
lunduğu tesbit edilerek hakkında muamele ya
pılmaktadır. 

Şimdi bendeniz, Bütçe Encümenindeki mü
zakereler sırasında olduğu gibi, Heyeti Umu
miye huzurunda da şu ciheti sarahaten ifade ve 
arz edeyim, nadir dahi olsa vatandaşlarımız 

j hakkında karakollar içinde veya dışındaki bin-
netiee mahkemelere ve diğer mercilere intikal 
edecek olan tazyik hâdiselerini tecviz etmiyen 
bir zihniyete sahip bulunmaktayız. (Soldan; 
bravo sesleri, alkışlar) Bu suçları işledikleri te-
beyyün ettikten sonra da suçlular hakkında en 
ağır muameleye tevessül ederiz. Ancak dikkat 

I buyurulursa 88 müracaattan 79 unun hilafı ha
kikat şikâyet olmasının meydana çıkması kar
şısında idari tasarruflarımızda daha ihtiyatlı 
hareket etmek mecburiyetinde kalıyoruz. (Sol
dan ; bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Mehmet Ali Arıkan! 
MEHMET ALI ARIKAN (Mardin) — Muh

terem arkadaşlarım; 88 vaka hakkında ademita-
{ kip karan veya meni muhakeme kararı verilmiş 
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olması bir kıymet ifade etmiyebilir. (Soldan gü
rültüler, «nasıl söz?» sesleri) Müsaade buyurun 
arkadaşlar; kıymet ifade edebileceği gibi etmiye
bilir de. (Soldan gürültüler, «bu hiç olmadı» ses
leri) 

REÎS — Müdahale etmeyin efendim. 
MEHMET ALÎ ARIKAN (Devamla) — Mü

saade edin efendim,, vatandaş iddiasını ispat ede
memiş olabilir. Bu, mutlaka o vatandaşın yalan 
söylediğine delil midir? Böyle şey olamam. (Sol
dan gürültüler) 

Bu noktaya böylece işaret ettikten sonra, iki 
mavzer meselesinden bahsetti Vekil Beyefendi. 
Ben öyle zannederim ki, bir suçluyu takibeder-

.ken zabıta kuvvetinin, jandarmanın, polisin suç 
işlemesine hakkı yoktur. Vatandaşta iki silâh 
yakalanmış. Ver mahkemeye birader! Senin bir 
vatandaşı dövmeye ne hakkın var? Nasıl döver
sin? 

REÎS — Efendim; böyle bir hakkı kabul et
miyorlar. • Vekil Bey de bunu tecviz etmedikleri
ni söylediler. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Devamla) — Şim
di arkadaşlar; Vekil Beyefendiden şu noktayı ba
na açıklamalarını istirham edeceğim. Gercüş'lü 
îbrahim Kaya'nın 25 . IV . 1958.. 

REÎS — Mehmet Ali Bey; bir dakikanızı ri
ca ederim. Suallerinizi deminden beri okuyorum, 
hakikaten sualleriniz umumi mahiyettedir. Ve
kâlete daha evvel gönderilen sual varakanızda 
bu hususlar yoktur. Bunlar için hazırlanmak 
gayet tabiîdir. Merakınızı mucibolan taraflar 
varsa lütfen bunları da ayrı bir sual olarak so
runuz ve Vekil Bey bunlara da cevap versin. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Devamla) — Reis 
Bey, Dahilî Nizamname benim mütalâa beyan et
meme hak veriyor. 

REÎS — Müsaade buyurunuz efendim. 
MEHMET ALÎ ARIKAN (Devamla) — Ko

nuşturmuyorsunuz ki efendim. Konuşursam hak 
vereceğinizden eminim. Müsaadenizle söyliyeyim. 

Şimdi arkadaşlar; dayak yiyen vatandaşların 
Dahiliye Vekâletine çektikleri telgraf, vardır, 
müracaatleri vardır. Misal olarak îbrahim Ka
ya'nın telgrafından bahsetmek istiyorum. Bunun 

.hakkında ne gibi muamele yapılmıştır? Sualim
de bu mevzu vardır. 

Bir hâdisenin mahkemeye verilmiş olması ida
ri takibatı selbetmez; idari takibatın da yapılma-
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. sı şarttır. Bir Emniyet Müdürü, bir jandarma 

çavuşu istediği gibi adam dövüyor, mahkemeye 
veriliyor; aynı yerde aylarca, senelerce tutulu
yor. Bu, haksızlıktır. Bu gibi kimselerin bu 
bölgeden diğer bölgeye tahvili dahi hatadır. Bun
ları emekliye sevk etmek, en ağır muameleyi bun
lara tatbik.etmek şarttır. (Soldan «ooo» sesleri) 

REÎS - - Sual cevaplandırılmıştır. 

2. — Mardin Mebusu 3Iehmet Kâmil Boran'-
in, ceza evlerinde mahkûmların içtimai mevkile
rine, fikrî seviyelerine, mânevi ve ruhi temayül
lerine göre ayrı muamelelere tâbi fartulabilmele-
ri için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sua
line Adliye Vekili Esat Budakoğlu'nun şifahi 
cevabı (6/174) 

Adliye Vekili burada, Kâmil Boran burada. 
Suali okuyoruz. 

9 . V . 1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

özü: Ceza evlerindeki mah
kûmların dununu hakkında. 

Ceza evlerinde mahkûmlarım içtimai mevki
lerine, fikrî seviyelerine, mânevi ve ruhi tema
yüllerine göre ayrı muamelelere tâbi tutulabil-
mo]erinin temini zımmında ne gibi tedbirler dü
şünüldüğünün Adliye Vekili tarafından sözlü 

I olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygı 
ile rica ederim. 

I Mardin Mebusu 
Mehmet Kâmil Boran 

REÎS — Adliye Vekili 
ADLÎYE VEKÎLÎ ESAT BUDAKOÖLU 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, Kâmil Bo
ran arkadaşımın sualine cevabımı arz ediyorum. 

Ceza evlerindeki mahkumların içtimai mevki
leri, fikrî ve tahsil seviyeleri esas olarak nazarı iti
bara alınmakta ve diğer mahkûmlardan ayrı ola
rak, ayrı bölümlerde cezaları infaz edilmektedir. 
Şüphesiz bu, ceza evlerimizin müsaadesi nispetin-
dedir. Bu itibarla ceza evlerimizin infaz sistemine 
uygun şekilde inşalarının ikmali bir program dâ
hilinde devam etmektedir. 

REÎS — Mehmet Kâmil, Boran, buyurun. 
MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 

Muhterem arkadaşlarım, bu sualin sorulduğu ta
rihin üstünden tam sekiz ay geçti. Ancak şimdi 

J sıra geliyor. (Soldan, gürültüler). 
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REİS — Müsaade buyurun, efendim. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 

Bakınız, içtüzük tadilâtı teşriî mürakabayı ne 
hale getirmiştir! Bu zaruri mukaddimeden sonra 
mevzua geçiyorum. 

Bütün ceza evleirruiz ne vasıfta ve seviyede 
olursa olsun, insan barındırmaya hiçbir suretle 
elverdşli değildir. Çobanın dahi böyle bir yerde 
(Soldan, çoban adam değil mi? Sesleri) 

BEİS — Müsaade edin, hatibin sözü işitil
miyor. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Böyle bir yerde alıkonulması insan haklarına ve 
mücerret insanlık vasıf ve şartlarına taban ta
bana zıt düşen bir keyfiyettir. Ceza evleri bir 
işkence ve tâzip yeri değildir. Bir ıslah, bir irşat 
yeri olması lâzımgelir. Bugünkü ceza anlayışı bu
nu âmirdir. Halbuki çobandan ve çoban, seviye
sindeki vatandaşlardan vazgeçtik. 

KEMÂL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Çobandan neden vazgeçtin? 

REÎS — Müsaade edin efendim... 
MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — Bu 

memleketin en yetişmiş, en güzide evlâtları, ah- . 
lâkî redaetle birgûna ilişiği bulunmıyan temiz, 
dürüst fakat talihsiz vatandaşlara hâlâ birtakım 
unsurları müphem, keyfî takdirlere elverişli ka
nun hükümleri dolayısiyle ortaçağ şartları altın
da ceza çektirmekte, daha doğrusu bunlar bir 
nevi tahammül edilmez fiilî işkenceye mâruz 
bırakılmaktadır. Memleketimizde infaz sistemi
nin bir an evvel en cezri şekilde ıslâhı elzemdir. 
İnfaz sisteminin ıslahı ise birinci derecede infaz 
yerlerinin ıslahı meselesidir. Bu da, hiç şüphe- ! 
siz memleket imkânlarına göre uzun vadeli bir 
iştir. Halbuki bugünkü cezai mevzuat muvace
hesinde münevver vatandaşların fevç fevç hapisa-
neleri doldurmaları tabiî bir hal almak üzeredir. 
Binaenaleyh evvelemirde muvakkat de olsa, âcil 
tedbirler alınarak bunların durumunun içtimai 
ve fikrî seviyelerine daha elverişli bir hale 
getirilmesi şarttır. Adliye Vekilinden ricam da 
budur. Zira arkadaşlar, bu talihsiz aydın vatan
daşların vebali bizim boynumuzdadır. Atalar sö
zünü unutmayınız, «ne oldum demiyelim, ne ola
cağız diyelim.» Aynı kanun hükümleri ve aynı 
feci infaz sisteitti bizleri ve çocuklarımızı da bek-
teîüektedir, Bugün onlara ise, yarın bize ve size
dir. Cümlenizi elbirliği ile bu elîm derde bir çare j 
bulmaya davet,ederim. 
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REİS — Sual cevaplandırılmıştır-, 

3. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, memle
ketimizin kurak bölgelerdin zirai sulama işlerine 
dair Başvekilden olan şifahi sualine Ziraat Vekili 
Nedim ökmen'in, mehil talebine dair beyanı 
(6/158) 

ZİRAAT VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Gazi-
anteb) — Söz istiyorum. 

REİS — Başvekil adma mı konuşacaksınız! 
ZİRAAT VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (De

vamla) — Evet efendim. 
REİS — Suali okutuyorum. 

28 . IV . 1958 
T. B. M. M. Sayın Riyasetine 

Türkiye'nin kurak böl
gelerinin zirai sulaması 
için Devlet plânının tat
bikat ve sonuçları II. 

Aşağıdaki sözlü Sorunun birden ziyade vekâ
leti ilgilendirmesi bakımından Sayın Başvekil ta
rafından Umumi Heyette sözlü olarak cevaplan
dırılmasını saygı ile rica ederim., 

Niğde Milletvekili 
Asım Eren 

Sözlü soru : 
Ziraat ve Nafia vekâletlerinin bütçelerine 

mevzu olup Türkiye'nin zirai sulama işlerine 
ait cari masraf ve yatırımların sureti sarfı 
bir koordine Devlet plânına istinadediyorsa bu
nun hakkında Türkiye'nin kurak bölgeleri el3 
alınarak, lütfen bilgi verilmesi. 

REİS — Buyurun efendim. 
ZİRAAT VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Ğazi-

anteb)—Sayın Başvekil tarafından cevaplandı
rılması arzu edilen bu suali Ziraat ve Nafia ve
killerinin cevaplandırması tensip buyurul-
muştur. Mevzuun büyük bir kısmı Nafıa Vekâ
letine aittir. Nafia Vekili arkadaşımız burada 
bulunmadıkları için sualin gelecek haftaya bıra
kılmasını rica edeceğim. 

REİS — Sual gelecek haftaya bırakılmıştır. 
Dördüncü suale geçiyoruz efendim. 

4 ^ Ankara Mebusu İbrahim îmirzalıöğlu'-
nun, Zirai Donatım Kurumunca Ankara'da bir 
satış mağazası açılmasınm düşünülüp düşünül
mediğine dair sualine Ziraat Vekili Nedim ök
men'in, şifahi cevabı (6/181) 
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REİS —r İbrahim îmirzalıoğlu burada mı?.. 

(Burarada sesleri). 
Vekil Bey burada: Suali okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ziraat Vekili tara
fından şifahi olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerini rica «derim. 

Saygılarımla. 
Ankara Milletvekili 

İbrahim Îmirzalıoğlu 

Zirai Donatım Kurumunca birkaç yıl evvel 
Ulus meydanı civarında açılıp bir müddet sonra 
kapatılan (Zirai araç, yedekparça ve malzeme") 
satış mağazası gibi bir mağazanın, yine Anka
ra 'nın içinde aynı • veya başka bir semtte açıl
masının düşünülüp düşünülmediğinin sebeple
riyle birlikte açıklanması. 

REİS — Ziraat Vekili. 

ZİRAAT VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Gazi-
anteb) — Yeniden böyle bir mağaza açılmasını 
düşünmüyoruz. Çünkü miktar itibariyle 20 bini 
bulan yedek parça ve diğer malzemeyi bu civar
daki bir yerde depolamaya imkân yoktur. Ha
len Ankara Bölge Müdürlüğü bu işi yapmak
tadır. Atatürk Orman Çiftliğinde bu ihtiyaç 
karşılanmaktadır. 

REİS — İbrahim Îmirzalıoğlu. 

İBRAHİM ÎMİRZALIOĞLU (Ankara) — 
Muhterem arkadaşlarım, çok temenni ederdim 
ki, Sayın Bakan böyle bir mağazanın yakında açı
lacağını bize müjdelesin. Bu sual Ankara'nın mo
torlu ziraat yapan çiftçilerinin masum bir ihtiya
cını karşılamasını temin için sorulmuştur. Çiftçi
lerin ve müessesenin müşkül durumlarını burada 
izaha çalışacağım. Bu suretle böyle bir mağazanın 
açılmasının sebeplerini arz etmiş olacağım. 

Muhterem arkadaşlar, çiftçiler yedek parça
ya ihtiyaç- hissettikleri zaman mutlaka tarlala
rında bulunuyorlar. Güç belâ oradan köylerine, 
köylerinden kasabalarına ve oradan da Ankara'
ya geliyorlar. Ankara'da şehir içerisinde bir ma
ğaza olmadığı için, Orman Çiftliğine kadar git
mek için ayrıca b\? vasıta tedarikine mecburdur
lar. Oradaki müracaatlere (ki, kesif iş mevsimin
de bir günde ancak 150 - 200 kişinin müraeaati 
karşılanabilecek bir şekildedir) Cevap veren bir 
tek satış memuru vardır. Memurun, kataloga ba
kan, gözlerde yedek parçayı ariyan yardımcıları 

da vardır ama, müracaat sahibine cevap veren 
ancak bir tek memur vardır. 

Ben 1950 den beri yedek parça almak dola-
yısiyle bu mağaza ile sıkı surette temastayım, bu
rası üç memuru çürüğe çıkarmış, bir memurun 
da haysiyetini yemiştir. Buraya gelen vatandaş 
saatlerce bekliyor. Şimdi bir de numara usulü 

ptesis edildi. Vatandaş saatlerce bekliyor, ancak 
akşama doğru yok cevabını alarak yerine dönü
yor. Dönüşü de ayrıca vasıta temini yüzünden 
külfetli oluyor. Şimdi müessese bakımından bu
nun müşkülleri meydanda. Muhterem Bakanın 
işaret buyurdukları gibi, 20 bini bulan parçanın 
hepsi nakledilemez. Ayrıca evvelce burada Ulus'ta 
bir mağaza açılmıştı. Bu parçalardan en lâzım 
olanları buraya naklediliyor idi. Yazın bu mües
sese günde 15 ilâ 25 bin liralık satış yapar, Kışın 
bu miktar 5 - 6 bin liraya düşerdi. 

Sayın Bakanın benim yazılı bir sualime ver
diği cevaba göre 1957 senesinde Ankara'da 9 594 
lastikli zirai motor ve vasıtası vardı. Ayrıca dışar
dan başka vilâyetlerden ihtiyacını temin edeme
yip Ankara'ya koşan vatandaşlar da nazarı iti
bara alınacak olursa, bir satış mağazasmdaki bir 
tek memurun kifyet edemiyeceği açıkça anlaşılır. 
Ankara'nın bir kaç işlek yerinde bu satış mağa
zaları niçin açılmıyor? 

Sayın Bakan âmme hizmetlerini vatandaşın 
ayağına götürdüğünü idida eden bir Kabinenin 
mensubudur. Niçin çiftçi vatandaşların ihtiyacına 
cevap verecek bu satış mağazalarından - Ulus'
taki gibi lüks mahiyette değil - şehrin işlek 3 - 5 
yerinde daha açtırmıyor? 

Bunun temini hususunu kendilerinden, çift
çiler namına, rica ediyorum. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

5. — Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun, 
et darlığının önlenmesi hususunda ne gibi tedbir
ler alındığına dair sualine Ticaret Vekili Hayret
tin Erkmen'in şifahi cevabı (6/182) 

REİS — Dursun Akçaoğlu burada mı (Bu
rada sesleri) 

Ticaret Vekili?.. Burada. 
Suali. okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Vekili tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
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buyurulmasmı saygılarımla rica ederim. 

Çanları Milletvekili 
Dr. Dursun Akçaoğlu 

Hâlâ devam edegelen et darlığının sebepleri 
nelerdir? 

Alâkalı vekâlet ve ilgili kurura bugünkü mü
essif duruma daha evvelce neden hâkim olama
mıştır? İstihlâk artmıştır esbabı mucibesi hariç» 
vekâletin buna karşı aldığı tedbirler nelerdir? 

REİS — Ticaret Vekili!. 
TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERK-

MEN (Giresun) — Muhterem arkadaşlar, Çan
kırı Mebusu Saym Dursun Akçaoğlu'nun şifahi 
sualine cevabımı ara ediyorum. 

Geçen yıl zaman zaman zuhur eden et darlığı 
sebeplerini üç noktada toplamak mümkündür. 

1. Nüfus başına et istihlâki artışı ve nüfus 
artışı dolayısiyle et talebinin yükselmesi. 

2. Cenup komşularımızda et fiyatlarının çok 
yüksek bulunmasından canlı "hayvan kaçakçılı
ğının artma temayülü ve binnetice et istihlâk pa
zarına canlı hayvan arzının .kısmen azalması. 

3. Şap hastalığı dolayısiyle telâfat ve koç 
katımının gecikmesi. 

Her üç sebebin de iktisadi bir netice olarak 
canlı hayvan fiyatlarını yükseltmesi tabiî idi. 
Bu ciheti böylece tesbit ettikten sonra Hükümet
çe alman tedbirleri arz edeyim : 

1. Alelûmum hayvancılığın teşviki ile besi 
hayvancılığının teşviki, 

2. Et stoklarının tesisi, 
3. Kuzu kesisiminin tahdidi, 
4. Kaçakçılıkla daha müessir surette mü

cadele. 
Şu noktayı da ayaca belirtmek isterim ki, 

et muhafaza tesislerimizin yani Et - Balık Ku
rumuna ait kombinalarla soğuk hava depolarının 
süratle inşaa ve hizmete ithal edilmesi stok te
sisini mümkün kılmıştır. 

Yukarda işaret olunan tedbirler ve bilhassa 
1958 bahar aylarından itibaren başlıyan ve ehem
miyetle takibolunan stok tesisi sayesinde bu yıl 
ve ileriki yıllar için et darlığı meselesi katî surette 
halledilmiş bulunmaktadır. 

REİS — Dursun Akçaoğlu. 
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı — Efen

dim, muhterem vekil beyefendinin cevabını din
lediniz. Bendenizin bu suali sorduğum tarih ge
çen senenin ükbaharıdır. Ne yapalım, İçtüzü-
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ğün cilvesi, bu mevzuun görüşülmesini 9 - 10 ay 
geriye bıraktı. Bu suretle bizi çok sevdiğim eski 
ağabeyim Hayrettin Beyle karşılaştırdı. Maka
mı bu işi tedvire memur bir makam olduğu için 
ben de elimden geldiği kadar hakikatleri dile 
getirip inandığım şeyleri ifade etmek suretiyle 
memleketteki et darlığını izaleye memur saym 
vekile yardımcı olmaya çalışacağım. (Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar; benim suali sorduğum 
tarihler, şöyle hafızalarınızı bir tazelerseniz, me
bus olduğumuz halde dahi et bulamadığımız za
manlara rastlar. Hatta vatandaş o kadar sıkıntı 
içinde kalmıştı ki, sabah saat 7 de kuyruğa gir
diği halde saat 11 de gelen eti alamıyarak, öğ
leden sonraya kadar beklediğini ve öğleden sonra 
gelen eti dahi alamıyarak mahzun bir halde geri 
döndüğünü bendeniz Ankara'da müşahede ettim. 
Onun için işi buraya intikal ettirdim. 

Et darlığı o kadar ileri gitmişti ki, hattâ ga
zetelerimizde karikatür mevzuu bile olmuştu. 

Çok ciddî olduğuna inandığım bir gazete -
Cumhuriyet gazetesinin - (Soldan gülüşmeler) 
bir karikatürünü sizlere izah edeyim. Karşıda 
bir kasaplar bankası, onun karşısında tümen tü
men ahali, altında da şu şekilde bir yazı... «Ka
saplar banka kuracaklar-Bu kalabalık ne? He
sap açtıranlara et veriyorlar..» (Gülüşmeler) 

Yani arkadaşlar, durum öyle bir hale gel
mişti ki, et bulabilmek için ancak Et Bankasın
da hesap açtırmak ve et ikramiyelerinden fay
dalanmak gerekiyordu. O zaman gazetelere 
sık sık İntikâl eden bu gibi karikatür ve mizahi 
yazılar o kadar çoktu ki ; ne anlatmakla biter, 
ne de lütfettiğiniz şu beş dakikalık zamana 
sığar. Kurum mağazalarında et bulmak mesele 
oldu. Mağazalara yapılan et tevziatı ihtiyacı kar-
şılıyamıyor. (Soldan, «tarihi, tarihi», sesleri) 
Tarihi 7 . I I . 1958 dir. Teferruata inmiyorum, 
çok acı! 

Gine başka bir gazetede, «Narh fiyatına et sa
tan bir tek kasap kalmadı, kasaplardan bir kıs
mının da kıymaya kokmuş et karıştırdığı iddia 
ediliyor.» Altında yine bir sürü acı sözler!... 

Şimdi arkadaşlarım; görüyorsunuz ne kadar 
açık kalblilikle, hüsnüniyetle sebeplerini izah et-
Dim. Yalnrzlbaşına Ticaret Vekâleti kusurludur, 
diyemem ben. Bu kolektif bir iştir, yalnız Tica
ret Vekâletini ilgilendirmez, aynı zamanda Ziraat 
Vekâletini de ilgilendirir. Asıl sebepleri yine 
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şunda arıyacağız; maalesef evvelce aldığımız ted
birler maalesef yanlış ve düzensiz olmuştur. Et
raflı düşünülerek dörtbaşı mamur bir karar alı
namamıştır. 

Meselâ bir tanesini arz edeyim. Biliyorsunuz 
ki, 1950 - 1951 seneleri D. P. nin en şaşaalı gö
ründüğü ve öyle gösterildiği sıralardı. (Soldan, 
yine öyle, sesleri) Her türlü iktisadi ve ticari 
kaideler unutularak birden bire kapılar açılmış, 
şimdi yedek parçasına dahi hasret çektiğimiz bin-
bir çeşit ziraat aletlerinin harıl harıl düşünülme
den yurda sokulduğu zamanlarda meralar insaf
sızca sürülmüş ve kasaplık hayvanların telefatı
na sebebiyet verilmişti. Bu memleketin umumi 
kalkınma plânı ilmî bir şekilde düşünlmemiş, 7 - 8 
sene zarfında 85 milyon hektar... (Soldan, «hek
tar değil, dekar», sesleri ve gülüşmeler) Zararı 
yok efendim, maksat bir, rivayet muhtelif. Evet 
85 milyon dekar arazi memleket hayvancılığının 
aleyhine kullanılmaz hale getirilmişti. Şu halde, 
maalesef meralar, mera olmaktan çıkarılmıştır. 
Vekil Beyden çok istirham ediyorum, Et, Balık 
Kombinası bu işe burnunu soktuğundan ve aldı
ğı kredileri de yerine masruf kullanmayıp ve tam 
olarak besleyicilere vermediğinden, maalesef 
apartımanlar yapanlara verdiğinden, bugün, Sa
yın Vekilin bendenize ferahlatıcı izahat vermesi
ne ve et darlığı kalmıyacaktır, diye teminatta bu-
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lunmasına rağmen göreceksiniz ki, bir iki ay son
ra tekrar kuyruklar başlıyacak ve o kuyruklarda 
bekliydiler de damarları şişerek varis olacaklar
dır, varis! (Gülüşmeler) 

REÎS — Vaktiniz tamam efendim. 
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Peki 

efendim. 
REÎS — Sual cevaplanmıştır. t 

6. — Giresun Mebusu Doğan Köymen'in, Zi
raat Bankasının çiftçiye verdiği para yekûnunun 
1957 senesinde baliğ olduğu miktara dair Tica
ret Vekilinden şifahi suali (6/188). 

7. — Giresun Mebusu Doğan Köymen'in, Gi-
resun'da çiftçiyi topraklandırma kredisi olarak 
tevzi edilen para miktarına dair Ticaret Vekilim
den şifahi suali (6/189). 

REİS — Doğan Köymen arkadaşımızın, vâki 
suallerini geri aldığına dair takriri var, okutuyo
rum. 

Yüksek Reisliğe 
Gündemin sualler kısmında ve (6 ve 7) numa

ralarında yazılı şifahi sual takrirlerimin gerive-
rilmesini saygılarımla arz erlerim. 

Giresun Mebusu 
Doğan Köymen 

REÎS — Geri verilmiştir. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
/. — Tebligat kanunu lâyihası ve Muvakkat 

Encümen mazbatası (1/105) 

REİS — Encümene tadili için verilmiş olan 
maddeler henüz gelmemiştir. Bir defa müzake
reye tâbi maddelere geçiyoruz. 

2. — Mardin'in Daşiyan köyünden Bedirhan-
oğlu Hıdır Çaça'nın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası (3/242) 

REİS — Bu hususta geçen inikatta cereyan 
eden müzakerelerde suçlunun efali (hakkında 
Hükümetin izahat vermesi arzu edildiği için me
sele bugünkü inikada bırakılmıştı. 

Adliye Vekili. 

ADLÎYE^ VEKİLİ ESAD BUDAKOGLU 
(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, geçen ini-

— 389 

katta bir arkadaş, idam cezasına mahkûm olan 
Hıdır Çaça'nm ayrıca bir polisi öldürmekten 
mahkûm edilmiş olduğu yolunda beyanda bulun
muş. Alâkalı mercilerde yaptırdığım tahkikata 
göre bu idam mahkûmu Hıdır, Mersin Ceza Evin
den kaçtıktan sonra Adana'da vukubulan bir mü
sademede bir polisi başından yaralamış ve bu 
yüzden 3 aya mahkûm olmuş. Ayrıca ceza. evin
den duvarı delerek kaçması sebebiyle bir mah
kûmiyet daha almış. Bunların dışında başkaca 
mahkûmiyeti yoktur. 

REÎS — Aziz Uras. 

AZÎZ URAS (Mardin) — Aziz arkadaşla
rım, geçen inikatta bu bedbaht hakkında Mecli
sin yüksek atıfetini rica etmiştim. Bunu ica-
bettiren sebeplerin bende yaptığı mânevi tazyik 
dolayısiyle, huzurunuza çıkmış, bunları arz et
miştim. Bu mâruzâtımdan sonra bir arkadaşı-
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mızm, bu bedbahtın hapishaneden kaçıp bir de j 
polis öldürdüğünü söylemesi üzerine böyle bir i 
şey varsa talebimden vazgeçeceğimi söylemiştim. 

Sayın Adliye Vekilinin şimdi verdiği izahat
tan anlaşılıyor ki, hapishaneden kaçmış fakat ken
disini yakalamak istiyen polisi yaralıyarak kur
tulmak istemiştir. 

Bu adamın bende yaptığı tesir, bu bedbahtın 
fıtri bir cani, velâdi bir kaatil olmadığı merke
zindedir. Ayrıca Suriye'de gösterdiği vatanper
verlik karcısında bu adamın hayatının bağışla
nıp, ölümden farkı olmıyan, müebbed hapse tah
vilini istirham ediyor ve bu talebimde ısrar edi
yorum. 

Geçen toplantıda şunu söylemiştim: Bir ka
atil velâdi, bünyevi bir kaatilse hiçbir zaman 
hamasi, millî bir his taşımaz. Suriye'deki bir 
hâdisede, Adnan Bey orada iken, komünistlerin 
tahriki dolayısiyle yapılan bir toplantıda bizim 
hakkımızda ileri, geri sözler söyliyen bir, iki 
adamı yakalayıp, kafalarını birbirine çarpmış ve 
hemen orada linç edilmek üzere iken, bir idam 
mahkûmu olduğu halde, memlekete iltica etmesi 
bendenizde bir mânevi tazyik yapmıştır, ötesi 
sizin yüksek vicdanlarınıza ve Meclisin atıfetine 
bağlıdır. 

REÎS — Fethi Çelikbaş, usul hakkında bu
yurun. 

F E T H İ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Muhte
rem arkadaşlar, gündemin tertibinde Tokad Me
busu kıymetli arkadaşım Şahap Kitapçı, çok olu
yor, bundan epey zaman evvel bir mesele ileri 
sürmüş ve demişti ki; «Riyaset Divanı 7, nihayet 
on suali gündeme almak suretiyle nizamname 
hükmünü ihlâl ediyor. Çünkü, sualler bir saat
ten evvel bitecek olursa konuşacak sual kalmı
yor veya Meclis karariyle suallerin bir saatten 
fazla müzakeresi imkân dâhilinde iken bn da or
tadan kalkmış oluyor. 

Şimdi, saata bakarsanız daha bir saatlik mü
zakere müddeti dolmadan Riyaset Divanı, indî 
bir görüşle, sual adedini ona, yahut yediye in
dirmek suretiyle nizamname gereğince bir saat, 
fakat Muhterem Heyetiniz karar verirse Cuma 
günleri bir saatten fazla soruları müzakere etmek 
imkânı varken bu müzakere müddeti fiilen kırk 
dakikaya inmiştir. 

Eski Nizamnameye göre haftada üç gün so
rular konuşulabilirken Nizamnamenin tadili ile 

1959 C : 1 
haftada bir saate indirilen soru müessesesi yani 
Hükümetin icraatının muayyen noktalarda mil
letvekilleri tarafından murakabe edilmesi keyfi
yeti bu suretle bir saatten de aşağıya indirilmek
tedir. Nizamnameye göre hareket etmesi için Ri
yaset Divanının nazarı dikkatini çekmek ve bil
hassa sizlerin de Nizamname hükmüne riayet 
etmesi hususunda Riyaset Divanı üzerinde mü
essir bir murakabenin takipçisi olmanızı rica edi
yorum. Aksi takdirde ilerde, Cuma günlerinde 
pekâlâ sual sahiplerinin gelmemesi veya vekille
rin bulunmaması sebebiyle sualler 15 dakikaya 
veya 5 dakikaya inebilecektir. Lütfen bn kadarı
na müsaade'etmeyiniz. 

REİS — Efendim, normal olarak bir saat 
görüşülmesi icabeden sual takrirlerinin bir saat
ten evvel bitmesi ilk defa vâkıdır. Bundan evvel 
Riyaset, sualler görüşülürken saat 4 olmasına 
rağmen bitmediğinden temdidi ve devamı için 
daima karar almakta idi. Bugün anormal olarak 
3. sual takririnin gündemden çıkarılmasının ya
rattığı durum karşısında Fethi Çelikbaş arkada
şımızın Riyaseti itham eder şekilde konuşmasını 
doğru bulmadım. 5 sual takririne cevap verilmiş, 
haklarında müstaceliyet kararı verilecek madde
ler tamamlanmış, bir defa müzakeresi yapılacak 
maddelere başlanmışken kendilerinin daha evvel 
usul hakkında söz istemeyip, usul hakkında ko
nuşmak istedikleri mevzu geçtikten sonra gelip 
konuşmalarını da usule aykırı bulduğumu söyle
meme müsaade ediniz. 

Müzakereye devam ediyoruz. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Reis Bey, 

söz istiyorum. 
REİS — Ne hakkında söz istiyorsunuz? 
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şimdiki 

beyanınız hakkında. 
REİS — Hayır efendim, müzakereye devam 

ediyoruz. Encümen! 
ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ZEKİ 

KUMRULU (Ordu) — Geçen celsede Aziz Uras 
arkadaşımız Hıdır Çaça'mn idamına ait mazba
tanın müzakeresi sırasında iki nokta ileri dürmüş
lerdi. Bunlardan biri, maznunun duruşmada 
müdafaasız kalmış olması halidir. 

Maznun duruşmada müdafaasız kalmış de
ğildir. Bir avukat tutmuş, onun marifetiyle mü
dafaasını yaptırmıştır. Yalnız bu avukat... 

AZİZ URAS (Mardin) — Ancak tashihi ka
rarda... 

— 39^ — 
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ZEKl KUMRULU (Devamla) — Tashihi ka

rarda değil, Temyiz Mahkemesi mahallî mahke
me kararını bozduktan sonra avukat dâvaya mü
dahale etmiş ve bozmadan sonraki celselerde mü̂ -
dafaasmı yapmış, ve tashihi karar dilekçesini de 
ayrıca yazmıştır. 

ikinci nokta; «Maktul yoldan geçerken maz
nun tarafından soyulmak istenmiş ve maktul 
maznunun üzerine doğru gelmiş...», ifadesi vardır. 
Fakat bu doğru değildir. Netice itibariyle mak
tulün cepheten vurulduğu ifadesi de rapora ta-
mamiyle aykırıdır. Raporda kurşunun arkadan 
atıldığı ve batından çıktığı yazılıdır. 

Bir tereddüt hâsıl olmasın diye bu noktalan 
izah için huzurunuza çıktım. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

REÎS — Mehmet Dölek. 

MEHMET DÖLEK (îçel) — Muhterem ar
kadaşlarım, Hıdır Çaça'nm Adana'da bir polisi 
vurduğunu ve zanmmca polisin ölmüş olduğunu 
geçen celsede bendeniz söylemiştim. Resmî kayıt
lardan yaptığım inceleme sonunda; Hıdır~Çaça 
polis memuruna taarruz etmiş ve onu boynundan 
yaralamış, f akatJ polis memuru ölmemiştir. Bu 
ciheti açıklamayı faydalı mülâhaza ettim. 

Ayrıca Hıdır Çaça'nm ceza evinden kaçtıktan 
sonraki vaziyeti hakkında da Yüksek Heyetinize 
arzı malûmat etmeyi faydalı addediyorum : 

Hıdır Çaça Mersin Ceza Evindeıvl . I I . 1954 
tarihinde kendisinin yalnız olarak kapatıldığı bir 
odanın içinde, yanında bulunan radyosunu fazla 
gürültü çıkaracak şekilde açıp, böyle bir zekâ 
eseri göstererek daha evvelden karyolanın çarşa
fını da ip şeklinde hazırlıyor ve tavan arasını de
lip kiremitlere çıkıyor ve oradan bir şeytan mer
diveni kurmak suretiyle aşağıya iniyor. Bunu ce
za evinin başgardiyanı görüyor, arkasından koşa
mıyor. Nöbetçi eri Muhtar öz bakıyor ki, kaçıyor, 
arkasından ateş ediyor. Zikzaklı kaçtığı için ateş 
isabet etmiyor. Nihayet Tarsus'a gidiyor, Tarsus'
ta adliyeye giriyor, adliyede bir mahkemeye girip 
dinliyor ve muhakemenin tarzı cereyanını öğreni
yor. O gün Tarsus'ta kalıyor. Ertesi gün bir şo
före para vermek suretiyle «Beni ceyhana götü
receksin» diyor ve yolda şoförün arkasından ta
banca sıkmak suretiyle şoförü tehdit ediyor, şo
före «âzami süratle gideceksin» diyor. Sapsarı 
kesilmiş ve neye uğradığını bilmiyen şoför Ada-
naya giderken, îstiklâl caddesinden geçtiği bir 
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i sırada, ilk rasladığı. karakolun yanında ani bir 

fren yapmak suretiyle kendini otomobilden aşağı 
I atıyor ve hattâ o şekilde aşağı atıyor ki, otomobil 

durduğu halde bir kaç adım daha ileri gidiyor, 
karakola koşarak giriyor ve «otomobilin içinde 
Mardin canavarı var» diyor. Bunun üzerine bir 

I polis memuru fırlıyor ve canavarın arkasından 
koşuyor, Mardin canavarını yakalamak istiyor. 
Fakat bu sırada cani eline almış olduğu bıçakla 

I polisin üzerine hücum ediyor. Aynı zamanda ta
bancası da var. Polise bıçakla hücum ediyor ve 
boynundan yaralıyor, kalabalık arasına karışa
rak kaçmaya muvaffak oluyor. Suriye'ye gidiyor. 
Oradan 10 . I I İ . 1955 te Mardin'in Mansuriye 
köyüne geliyor. Orada amcası izzet Çaça'ya uğ
ruyor. Amcasından para istiyor. Amcası parası-

j mn olmadığını söylüyor ve «ne yapacaksın pa-
I rayı» diyor. «Ben evleneceğim, hem de senin 

kızını alacağım» diyor. Amcası, «ben bir kaatile 
kızımı vermem. Sen bir kaatilsin ve aranmakta
sın» diyor. «Tabancan var mı Hıdır?» diyor, ve 
tabancasını istiyor. Hıdır Lagant marka taban
casını amcasına veriyor, izzet Çaça tabancayı 
elinden almış olduğu için oğlunu muhtara gön-

j deriyor ve vaziyeti ona bildiriyor. Muhtar geliyor 
j ve amcasiyle birlikte Hıdır'ı bağlıyorlar ve muh

tar oğlu Halil'i de jandarma Merkez Kumanda
nına gönderiyor. Merkez Kumandanı Cahit Eroğ-
lu, yanında Aydın ve Doğan Erdoğan isimli er
ler olmak üzere buraya geliyorlar ve almış olduk
lar ı tertibatla idama hükümlü olan bu mahkûm 
Hıdır'ı yakalıyorlar. Bunların hepsi zabıt vara
kasında ve şahitlerin ifadeleri ile tesbit edilmiş 
durumdadır. Lâgant tabancasının numarası 

I 137 979 dur, 
Vekil Beyin buyurdukları gibi Hıdır'm, firar 

dolayısiyle. Türk Ceza Kanununun 298/2 mad
desi gereğince 13 ay müddetle hapsine ve yarala
ma suçundan dolayı ise, 3 ay 13 gün müddetle 
hapsine karar verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Aziz Uras Beyin ga
yet basit telâkki etmek* istediği bu hâdisenin, bil
hassa muhitimizde ve Mersin, Adana ve Tarsus 
muhitinde bıraktığı intibaı izah edebilmek için o 
günkü intişar eden gazetelerde yazılanları, müsa* 
adelerinizle huzurunuzda arz etmek isterim : 

5 Şubat 1954 tarihli Yeni Sabah gazetesi. 
«Mardin canavarı tutulamadı. Adana zabıtası 

I Mersin ve Tarsus'tan aldığı takviyelerle Hıdır'ı 
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arıyor, ölüm cezası ile Mersin Hapishanesinde 
yatmakta iken hücresinin tavanım delmek ve 
binanın çatısına çıkmak suretiyle firara muvaf
fak olan (Mardin canavarı) Hıdır Çaça şehrimize 
gelmiş, burada da bir polis memurunu yaralıya-
rak izini kaybetmiştir. Adana zabıtası, Mersin ve 
Tarsus'tan da aldığı takviyelerle Hıdır'ı araması
na rağmen ele geçirmeye muvaffak olamamıştır. 
Bir ziraat işçisi olan Hıdır şimdiye kadar 6 cina
yet işlemiş, soygunlar yapmış ve bu yüzden bir
çok kimselere kin gütmüş azılı bir sabıkalıdır. Ele 
geçirilememiş olması halk üzerinde korku yarat
mıştır.» 

Hürriyet 5 Şubat 1954 .- «Mardin canavarı 
ceza evinden kaçtı. 6 kişi öldüren, birçok soy
gunlar yapan canavar polisçe araştırılıyor. Ada
na, Mardin ve Tarsus köylerinde işlemiş olduğu 
muhtelif cinayetler neticesinde Mersin Ağır Ce
za Mahkemesince ölüm cezasına çarptırılmış 
bulunan Hıdır Çaça, hapisanenin tavanını del
mek suretiyle çatıya ve oradan da yatak çar
şaflarından kendisine şeytan merdiveni yapa
rak kaçmaya muvaffak olmuştur. Mardin cana
varı denilen Hıdır ertesi gün Tarsus'a gelmiş, 
bir taksi şoförü ile pazarlık yaparak Ceyhan'a 
gitmek istemiş ve Tarsus'tan çıktıktan sonra 
şoförü tabanca ile tehdidederek 150 Km. sürat
le Adana'ya gelmiştir. Şoför canım kurtarmak 
için otomobili kaldırıma bindirmiş ve kapısını 
açarak süratle kaçmıştır. Oradan geçmekte 
bulunan Polis Nuri vaziyeti anlıyarak «Mardin 
canavarı» nı yakalamak istemiş, fakat Hıdır bu 
defa da Polis Nuri'yi boynundan bıçakla ya
ralamış ve kaçmıştır. Adana Zabıtasını ziya
desiyle meşgul eden bu firar hâdisesinde katili 
yakalıyabilmek için Tarsus ve Mersin zabıta
larından da yardım istenmiştir. Mardin cana
varının şimdiye kadar 6 kişi öldürmüş olduğu 
ve birçok soygunculuk yaptığı söylenmektedir. 
Canavarın yakalanamamış olması bilhassa ken
disinin hasım olduğu kimseleri korkutmakta 
zabıta aramaya şiddetle devam etmektedir.» 

AZÎZ URAS — Bunlar gazete havadisi. 
MEHMET DÖLEK (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım, okuduklarım gazete havadis
leridir diye arkadaşım itiraz ediyor. Vakıa bun
lar gazete havadisleridir ama bidayette oku
muş bulunduğum malûmat Mersin Cumhuriyet 
Müddeiumumisinin resmi evrakiyle tesbit edil
miş olan hususattır ve bunları teyidetmektedir. 
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Deminden beri arz ve izah ettiğim husus

lar da ispat ediyor ki, Mardin canavarı diye 
adlandırılan Hıdır Çaçan'm muhtelif sebepler
le işlemiş olduğu suçlar muvacehesinde verilen 
ve Adliye Encümenince de doğru görülen idam 
cezasının tahfifini icabettirecek bir sebep göre
mediğimi arz ederim. 

REİS —Aziz Uras! 
AZİZ URAS (Mardin) — (Geri al, geri al 

sesleri) Geri almıyacağım. 
Gazeteler sansasyonel havadis y&zar. 
Bu arkadaşın söylediği birçok cinayet ve sa-

ireden yukardaki dosya da münhasıran bir teki 
mevcuttur. Bendeniz bir atıfet istedim. Şunu 
bilhassa arz edeyim ki, şu kürsünün şerefini iş-
hadederek ve bu şerefe dayanarak yemin ede
rim ki, ben bu adamı ne tanırım ve ne de her 
hangi bir suretle ailesiyle alâkam vardır. 
(«Tabiî» sesleri) Ancak bu adamın müteammid 
bir cani olmadığı hakkında içimde kati bir ka
naat mevcuttur. Betbaht bir adam, sevkı ka
derle bu işi işlemiş. Yüksek Heyetinizden is
tediğim bir hayatın bağışlanmasıdır, cezasının 
müebbet hapse tahvilidir. Ben yirmi senelik teş
riî hayatımda, bu kürsüde idam lehinde bir tek 
lâkırdı söylemediğimi maaliftihar arz ederim. 

REİS — Esat Mahmut Karakurt. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Efendim, Meclisi Âlinin temayülü görülüyor 
ki, bu Mardin canavarı denilen adamın ölüm 
kararını tasdik edecektir. Ancak şunu söyliye-
yim ki, ileri ceza nazariyatında Ölüm bugün 
artık ceza mevzuu olarak kabul edilmemiştir. 
Bu İtalya'da biliyorsunuz ki ölüm cezası mevcut 
değildir, sebebi şudur : 

ölüm cezası suç işliyen insana iâzımgeien 
azabı vermiyor. Bir anda vukubulan ölümle bu 
ceza lâzımgeldiği şiddeti bulamıyor yolunda bir 
nazariye ileri sürülüyor. 

Şimdi bu adamın affı* hakkında istenilen ta
lep, kendisinin ölüm cezasından kurtarılıp ser
best bırakılması değil, müebbet haps« tahvil edil
mesidir. 

Müebbet hapse konması bir atıfet olacaktır. 
Hiç unutulmamalıdır ki, en kötü bir kaatil dahi 
zaman zaman nedamet hissi içinde kıvrandığı 
vakit bütün mazisinden temizlenmesi imkânı 
vardır. Bu, birçok misallerle ispat edilmiş va
ziyettedir. Ayrıca bir kahramanlık mevzuu da 
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kendisi iğin varittir. Suriye'de bir millî hama- I 
seti, böyle bir cuşişi nefsinde hissetmiş ve yap- I 
mıgtır. 

Bu adamı idam etmez de müebbet ağır hapse 
tahvil ederseniz, inanınız, hem bir atıfet yapmış 
olacaksınız, hem de suçunun karşılığı cezayı I 
ve istirabı daha fazla çekmeye mahkûm etmiş I 
olacaksınız. I 

Karar sizindir efendim. 
BEÎS — Müfit Brkuyumcu. 
MÜFİT E R K U Y U M C Ü (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlar, Aziz Uras arkadaşımızın müeb- I 
bet hapse çevrilmesini istediği bu mesele için I 
iki sebep ileri sürüyorlar. 

Bunlardan birisi, vilâdi kaatil olmadığını ve 
müteammit kaatil bulunmadığı noktai nazarıdır. 
Bu şahsi kanaati. İkincisi de «kendisi bir hama- I 
set numunesi, göstermiştir.» diyorlar. 

Muhterem arkadaşımızın kanaatleri tamamen/ 
yerinde olsa dahi bu kanaatleri mahkemenin I 
Usul Kanunu dairesinde verdiği kesinleşmiş bir 
ölüm hükmünün müebbet hapse çevrilmesi için I 
kâfi değildir. Her hangi bir kimse her hangi bir 
hamaset numunesi gösterebilir, fakat bu durum 
dahi müteammit bir suçlu olması, kasden adam 
öldürmesi halinde kendisine kanunun verdiği 
cezanın c^irilmesini icabetmez. Bunlar ayrı 
meselelerdir. Bu noktai nazarları kabul edecek 
olursak her kaatil kendisine verilen hükmün 
affı, tahfifi hususunda böyle bir taleple Mec
lise gelecektir. Bunu böyle kabul edersek bu işin 
içinden çıkamayız. 

ölüm cezalarının muhafaza edilmemesi, kal
dırılması, hakikaten cezada üzerinde durulmak- I 
ta olan ilmî bir mevzudur. Bâzı ceza âlimleri 
ölüm cezalarının insani olmadığı, kaldırılması
nın icabettiği tezini hararetle müdafaa ediyor
lar. Bunun aksine bâzı ceza âlimleri de, bir ibre
ti müessire olması bakımından ve insanların cü
rüm işlemeye sevk etmesine mâni olması bakımın
dan ölüm cezasının lüzumlu olduğu kanaatinde-
dirler. Hulâsa bu mesele henüz halledilmiş bir 
mesele değildir. Bu itibarla Esat Mahmut Kara-
kurt'un, ölüm cezası artık kaldırılmaktadır, mu
hafaza edilmemektedir, şeklindeki noktai nazarı 
asla yerinde değildir. Birçok milletlerin ceza ka
nunları ölüm cezasını muhafaza ediyorlar. Ben- I 
deniz de bu cezanın muhafazası icabettiğine ka
niim. ölüm cezasının yaptığı ibreti müessire te
sirini hiçbir ceza yapamaz. Bu hâdisede de izah | 
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I edilen şekle göre Mardin canavarı ismine lâyık 
I müteammid bir mücrim durumundadır. Kaldı ki; 

kendisi firar dolayısiyle arkasına düşen bir polisi 
I de öldürmek maksadiyle yaralamıştır. Kaatilin şe» 
I naati ahlâkiye bakımıdan çok ileri bir insan ol-
I duğuna bu en büyük delilidir. Ben hayret edi-
I yorum; dediler ki, «Polisi yaralamaktan üç ay ce-
I za verilmiştir.» Bunda bir yanlışlık olsa gerektir. 
I Vazifesini yapmak için peşine düşen polisi yara-
I lıyan bu adama üç ay ceza verilmesine imkân 

yoktur. Bunda ya bir yanlışlık var veya mahke
me nasıl olsa idam edileceğini nazarı itibara ala-

I rak böyle az bir ceza ile iktifa etmiştir. Hakikat
te bu suça daha fazla ceza verilmesi lâzımgelirdi. 

I Bu adamı adalete kendi öz amcası teslim etmiştir. 
Böyle bir cürmü işliyen mücrimin Yüksek Mec-

I listen atıfet beklemeye hakkı yoktur. Gerçi bura
da onun idamını istemek hoş bir şey değil ve bu 
tarzı müdafaa ederken bunu ben de düşünmekte
yim, fakat bu adajn, Yüksek Meclisin atıfetine 
lâyık değildir. Arz ettiğim bu sebeplere göre 

I mahkemenin karan yerindedir. Tatbik ve infaz 
I edilmesinin tasdikini arz ve istirham ederim. 

REİS — Hamdi öner. 
HAMDİ ÖNER (Adana) — Muhterem ar

kadaşlar; şimdi Yüksek Mecliste bahis mevzuu 
olan ölüm cezası, ceza âleminde büyük münakaşa
lara sebebolmuş bir mevzudur. Bu cezanın aley
hinde bulunanlar derler ki; «Cemiyette katil su
çunu işlememelidir. Maksat ıslahtır. Bir suçlu ne 
kadar feci itham altında bulunursa bulunsun o 
adamı öldürmeye, cemiyetin hakkı yoktur.» Ay-

I nı cemiyetin katil suçunu işlemesine cevaz vermi
yorlar. Cezalar ıslah edici olmalıdırlar ölüm ee-

I zasmm ıslah edici mahiyeti yoktur. Hakikaten 
idam cezasının ıslah edici bir mahiyeti yoktur. 
Meselâ cezada hâkim prensip sahibi pozitivist 
mektep hapishaneler yerine ıslahhaneler ve hasta
neler tavsiye eder. Her caninin bir hasta oldu
ğu mütalâası gittikçe taraftar bulmaktadır. Psiko
lojik durumları, yaradılışları itibariyle veyahut. 
veraset yolu ile bir marazın tesiri altında bulu
nabilirler. 

Sonra arkadaşlar; hakikaten ölüm cezasının 
telâfisi mümkün değildir. Her hüküm muhake
menin iadesi yoliyle ıslah edilebilir. Çünkü her 
beşerî hükümde sonradan anlaşılan bir hata mün-, 
demicolabilir. İdam cezasının ise ıslahı mevzuu-

j bahsolamaz. Cemiyet bu yüzden feci vaziyetle-
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re düşebilir. Hatalı bir idam hükmü cemiyeti 
yaralıyabilir, ayrıca bu ceza yaşlı veya gençler 
arasında nispetsiz bir tesir icra eder. 

Cezada son temayüllere de uygun olarak arz 
edebilirim ki, af bir atıfet meselesidir, bir liyakat 
meselesi değildir. Bu adam suçludur, evet, idam 
cezasına mahkûm olmuş ve bu hüküm bütün de-
recatmdan geçmiştir, kanuna uygunluğu taayyün 
etmiştir. Bizim talebimiz bu hükmün değiştirile
rek müebbet hapse tahvilidir. Eğer Yüksek Mec
lis bu hususta bir atıfette bulunursa ilmî naza
riyata uygun bir harekette bulunmuş olur. Her 
redaet kabili ıslah olur. Islahı kabil olmıyan bir 
redaet yoktur. Bendeniz cezanın müebbet hapse 
çevrilmesini teklif ve rica edeceğim. 

REİS — Encümen.. 
ADLÎYE ENCÜMENİ REİSİ CEVAT ÜL

KÜ (Aydın) — Muhterem arkadaşlar; bugüne 
kadar Yüksek Meclisiniz mütaaddit idam cezala
rının tetkik ve müzakeresini yapmış, tasvibeden 
yüksek reylerinizle mazbatalar Meclisinizden 
geçmiş bulunuyor. Bugüne kadar tasvibinize ik
tiran eden ölüm cezaları tasdiki sırasında; son 

.ceza hukuku nazariyelerinin veya ceza hukukun
daki telâkkilerin burada ilmî noktadan münaka
şası yapılmamışken bu hâdisede yapılmak isten
mesi caiz olmasa gerektir. Nihayet hukuk ilmi
nin daha henüz bir müspet neticeye varamadığı 
ve kanaatimce daha ziyade ölüm cezalarının ek
seriyetle kabule taraftar bulduğu aşikârdır. Bu 
meselenin burada münakaşasının, halen mer'î 
kanunlarımıza göre de yerinde olmadığı kanaa
tindeyim. 

Atıfet üzerinde duran arkadaşlarımıza hatır
latmak isterim ki, suçlunun bir affa mazhar kı
lınabilmesi için onun geçmişteki hal ve etvarm-
da, suçu işledikten sonra geçirdiği safahatta ne
damet hislerinin hâsıl olduğuna dair zehinîerde 
bir kanaat hâsıl olması şarttır. Suçlu suçu işle
dikten soma kendisini zapturapta alan ceza evi 
içinde dahi huzursuzluk yaratmış ve ceza evinin 
çatısını, damını delmek suretiyle kaçmış ve asa
yişi teminle mükellef zabıta kuvvetlerine karşı 
şiddet istimal etmiş, hudut noktası üzerinden 
yabancı bir memlekete kaçmak yolunu tutmuş 
bir kimsedir. Şu halde burada atıfet hisleriyle 
müebbet hapis istemek, mahkûmun ceza evinin 
çatısını delmek suretiyle, yabancı memleketlere 
kaçmasının ve oradaki ufak bir hareketinin bu 
atıfeti gerektirdiğini serd etmek yerinde olmasa 
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I gerektir. Bu bakımdan kaza yoluna başvurmak 
j suretiyle derecattan geçmiş, katîleşmis olan hük

mün, Adliye Encümeninin büyük bir titizlikle 
üzerinde durarak yaptığı tetkikat neticesinde 
infazı lüzumuna dair olan mazbatanın yüksek 
tasviplerinize mazhar olmasını tekrar dilerim ar
kadaşlar. 

REÎS — Başka söz istiyen yok. Zaten söz 
istiyen olmadığı için kifayet takririni de ayrı
ca reye koymuyorum. 

Aziz Uras'm takririni okutuyoruz. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Şifahen arz ettiğim veçhile Hıdır Çaçan/m 

idam cezasının müebbet hapse çevrilmesi husu
sunun Meclisin yüksek re'fet ve atıfetine arzını 
istirham eylerim. 7 . 1 . 1959 

Mardin 
r . . . . . . . . 

Aziz Uras 
REÎS — îdamın müebbet hapse tahvilini is

tiyen önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler.. Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

Adliye Encümeni mazbatasını oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler.. Etmiy enler.. Kabul 
edilmiştir. 

5. — Nakil vasıtaları hakkındaki Kanuna ek 
kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/239) 

REÎS — Geçen İnikatta kanun lâyihasının 
heyeti umumiyesi üzerinde görüşülmüş, verilen 
kifayet takriri bugünkü İnikada kalmıştı. Bu 
takrirleri bugün okutuyoruz. 

Riyasete 
Bu mevzuda kâfi derecede tenevvür ettik, 

kifayetin reye konulmasını arz ve teklif eyle
rim. 

Bilecik Mebusu 
Ş. Hasırcı 

REİS — Kifayet takririni oylarınıza arz 
ediyorum, kabul edenler.. Etmiyenler. Kabul 
edilmiştir. 

Takrirler var okutuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplere dayanarak 

nakil vasıtaları hakkındaki kanuna ek kanun 
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lâyihasının reddinin reye arzını teklif ve rica 
ederim. 

Maraş Mebusu 
Nusret Durakbaşa 

Yüksek Riyasete 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı ka

nun lâyihası ile encümen raporunun reddini 
arz ve teklif ederim. 

Kars Mebusu 
Sırrı Atalay 

NUSRET DURAKBAŞA (Maraş) — Mü
saade ederseniz takririmi izah edeyim. 

REÎS — Efendim, kifayet takriri kabul 
edilmiş bulunuyor. Takririnizi oya arz ede
ceğim. 

Efendim, lâyihanın ve raporun reddini ta-
zammun eden önergeleri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Nakil vasıtaları hakkındaki kanuna ek Kanun 

MADDE 1. -T Nakil vasıtaları hakkındaki 
3827 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele 
Üniversite rektörleri için birer binek otomo
bili eklenmiştir. 

REÎS — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
'Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

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

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

Kanun lâyihasının birinci müzakeresi tamam
lanmıştır. 

4. — Bize Mebusu İzzet Akçal ve altı arka
daşının, muvakkat kaza salâhiyetinle başka 
yerlere gönderilecek hâkimlere ve aynı mahalde 
Cumhuriyet müddeiumumileri ile sorgu hâkim
lerine vçkçlet eden mahkeme başkâtiplerine ve-
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rüecek tahsisat hakkında kanun teklifi ve Ad
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/68) (1) 

REÎS — Kemal Sarıibrahimoğlu buyurun. 
KEMAL SARIÎBRAHÎMĞOLU (Adana)— 

Muhterem arkadaşlarım, evvel emirde Sayın İz
zet Akçal Beyefendiye, adliye mensuplarının 
manen olmasa dahi maddeten terfihlerinin hu
zurunuzda konuşulmasına mütaallik ve müte
dair gayretlerinden dolayı kendisini tebrik eder; 
meslek adına teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşımızın teklifi Adliye En
cümenince tasvip, Bütçe Encümeninde de esa
sında ve presibinde tasvibedilmekle beraber bâzı 
tadillerle kabul edilmiştir. Bendeniz evvel emir
de meselenin teknik tarafları üzerinde durup 
ondan sonra umumi meseleler üzerinde müta
lâamı arz edeceğim. 

Bütçe Encümeninin her iki kanun teklifini 
ayrı ayrı kanun teklifi halinde, maddeleri ayır
ması kanun tekniğine daha uygundur. Zira iki 
si de ayrı ayrı kanunlara taallûk etmektedir. 

Birisi, müddeiumumi veya sorgu hâkimlerine 
vekâlet eden başkâtiplere vekâlet tahsisatı veril
mesine dair ayrı kanun hükümlerine taallûk et
mektedir. Diğeri ise daha çok Harcırah Kanunu
nu ilgilendirmesi lâzımgelen hâkimlere yevmiye 
verilmesi hususunu ihtiva etmektedir. Bu itibarla 
ikisinin- de mevzuu, mahiyeti ayrılık arz etmekte 
bulunduğundan, Bütçe Encümeni isabetli şekilde 
bu teklifleri ayırmıştır. 

Saniyen Bütçe Encümeni, 6245 sayılı Kanu
nun 64 ncü maddesi maksat ve ruhuna, uygun şe
kilde harcırah mevzuuna taallûk etmekte bulun
duğu için. 6245 sayılı Kanunda yapılacak bil" 
tadil ile hâkimlere verilecek harcırah işini hallet
meyi uygun bulmuştur ki, yerindedir. Ancak 
Bütçe Encümeninin yapmış bulunduğu tadil çok 
noksandır. Bütçe Encümeni, yapmış bulunduğu 
6245 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 5 nci 
bendinin tadili ile orada, muvakkat kaza, salâhi-
yetiyle gönderilenlere gidiş ve dönüş için veril
mesi lâzımgelen harcırahtan gidiş ve dönüş iba
releri kaldırılmak suretiyle vazifelerinin devamı 
müddetine hasretmekten başka bir şey yapma
mıştır. Bu suretle 6245 sayılı Kanunun 33 ncü 
maddesinin birinci fıkrası gereğince hâkimler 

(1) 116 8. sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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aynen bir tapu,memuru veya. her hangi-bir idare 
memuru veya bir nüfus memuru veya diğer her 
hangi bir devlet memuru gibi harcırah alabile
cektir; yevmiye altı liradan aşağı olmamak kay-
diyle. Yani bu tadile gere, Bütçe Küçümeninin 
yapmış bulunduğu tadil kabul edildiği takdirde 
30 - 35 lira asli maaşı olup da eline 250 lira para 
geçen bir hâkim yevmiye 7,5 lira yevmiye ala
caktır. İzzet Beyefendinin esbabı muc i belerin de 
belirttikleri üzere, zaten 30 - 35 Ura maaşı as
lisi olan hakimlere salâhiyet veri i inekledin. Bu 
itibarla bunlar 7,5 lira 8 lira ve on lira arasında 
bir yevmiye alabileceklerdir. Halbuki Harcırah 
Kanununun 33 neü maddesinin (A: ve (B) bent
leri ile birtakım makam ve memuriyetler için 
istisnai hükümler kabul edilmiştir. 624.5 sayılı 
Kanunun 33 neü maddesinin (a) bendi şöyledir : 
Büyük Millet Meclisi iletsi, Başvekil, vekiller ve 
mebuslar, Erkânı Marbiyei Umumiye Reisi ha-
ricolmak üzere memur ve hizmetliler için 6. - lira
dan aşağı düşmemek ve almakta bulundukları 
maaş ve ücretlerin c/r 3 ünden az ve % 6 sından 
fazla olmamak üzere yevmiye verilir. 

Bir kere burada Büyük Millet Meclisi Reisi, 
Başvekil, vekiller, mebuslar ve Erkânı Harbiye! 
Umumiye Reisi istisna edilmektedir. Ve Bütçe 
kanunlariyle bu makam ve memuriyetlerin har
cırahları, memleket dahilindeki seyahatlerinde 
alacakları harcırahlar, tâyin edilmektedir. 

Sonra (B) bendi ile de yeni birtakım makam 
ve memuriyetlerin harcırahları istisna hükmü ile 
imtiyazlı bir şekilde tâyin edilmektedir. 6245 sa
yılı Kanunun bahsi gçen (a) ve (b) bentlerini 
aynen okuyorum. 

«•a) Büyük Millet Meclisi Reisi, Başvekil, 
vekiller ve mebuslar ile -Erkân] Harbiyei .Umu
miye-Reisi lıaricolmak üzere, memur \ e hizmet
liler için 6 liradan aşağı düşmemek kaydiyle ay
lık veya ücret tutarının yüzde 3 ünden az ve yüz-
de 6 sından çok; 

b) Bu kanuna tâbi kurumlarca nııntaka 
merkezleri haricine vazife ile gönderilecek alel-
ümum müfettiş ve müfettiş nıuavinleriyle Ma
liye ..Vekâleti hesap uzman ve uzman muavinleri 
ve vekâletler merkez teşkilâtına dâhil kontrolör
ler, bankalar yeminli murakıpları, senelik hesap 
tetkiki rnaksadiyle taşraya, gönderilecek Divanı 
Muhasebat murakıp^ ve muavinleriyle Başvekâ
let Umumi Murakabe Heyeti uzman ve uzman 

muavinleri için 15 liradan aşağı olmamak kay
diyle aylık veya ücret tutarlarının yüzde 3,5 in
den az ve yüzde 7 sinden çok olamaz.» demek su
retiyle asgari haddi 15 liraya çıkarılmıştır. Ve 
nispeti de J,5 misli artırmaktadır. 

Bu itibarla Anayasanın 8 nci maddesine göre: 
«Hakkı kaza, millet namına usulü ve kanunu 

dairesinde müstakil mahakiın tarafından istimal 
olunur.» der. 

İstiklâl sahibi ve millet namına hüküm veren 
mahkemelerin sayın hâkimlerinin bir müfettiş 
veya her hangi bir merkez memurunun teftişi 
için bir yere kont rol a gönderilen bir memurdan 
daha az bir ye'vnıiye ile istihdam edilmesi doğru 
olamaz. Bir kere Tahsisat Kanununu kabul etmiş 
bulunuyoruz. İstisna hükmünden faydalanmak 
suretiyle hâkimin üç misline yakın yevmiye-ala
cak bulunan merkez memurları ve müfettişleri, 
hâkimlere tahsisat verilmesine dair olan kanuna 
göre hâkimlerden daha dun mütalâa edilmişler
dir. Hâkimlik meslekinin hususiyetini ve ehem
miyetini söylemeye ve izaha lüzum yoktur. Hâ
kimleri her hangi bir memur gibi mütalâa etmek 
ve müfettiş ve merkez memurlarından daha dun 
bir yevmiyeye müstahak kılmak, adalet fikrine 
ve kanunlar arasında bulunması lâzımgelen ahen-
ge uygun düşmez. Bir kere; bizim Anayasamız 
ve âmme hukuku ile iştigal eden müelliflerin na
zariyelerine göre adliye müstakil bir kuvvettir. 
{[akimler istiklâl sahibidir. Ve Harcırah Kanu
nunun 33 neü maddesinin A bendinde tasrih edi
len, «Büyük Millet Meclisi Reisi, Başvekil, ve
killer, mebuslar ve Erkânı Harbiyei Umumiye 
Reisi» kategorisine girmesi iktiza eder. Hattâ 
İngiltere'de bir Temyiz Reisi Başvekilden çok 
tahsisat alır ve protokolde başvekilden ileride 
bulunmaktadır. Bizde de Yüksek Meclis, Tem
yiz Reisine makam, arabası ve bilcümle hâkimle
re tahsisat; vermek suretiyle bu lüzumu kabul 
etmiştir. 

Bu itibarla kanaati âcizanem şudur ki, Har
cırah Kanununun 33 neü maddesinin (A) bendi, 
«Büyük Millet Meclisi Reisi, Başvekil, vekiller, 
mebuslar, Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi ve 
hâkimler lıaricolmak üzere...» şeklinde tadil edil
meli ve bu suretle Bütçe Encümeninin teklifi 
tam ve kâmil bir teklif haline getirilmelidir. 
Buna hem kanun tekniği bakımından, hem de 
hâkimlik-, meslekinin vekar ve şerefine, haysiye-
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tinş. uygun şekilde bir yevmiye verilmesi lüzu
mu bakımından zaruret vardır. Bir hâkim 7,5 
lira ile, 10 lira ile bir mahalden diğer bir mahalle 
gidip orada meslekinin vekar ve şerefine uygun 
şekilde yaşayamaz, barınamaz. Bir otel bugün 
beş lira, on lira, şöyle böyle bir lokantada, hâki
min oturabileceği bir lokantada iki kab yemek 
beş, altı liradır. Harcırahtan maksat bir vazife
den diğer yeni bir vazifeye giderken, bittiği 
yerde sıkıntıya düşmeden zaruri masraflarının 
karşılanmasıdır. Binaenaleyh, bir hâkimin zaru
ri masrafi altı, lira ile, yedi lira ile, sekiz, on 
lira ile karşılanamaz. Bu itibarla Bütçe Encüme
ninin teklifinin, dediğim ilâve yapılmak suretiy
le, tamamlanmasında zaruret görmekteyim. Bu 
hususta bir de teklif hazırladım, Yüksek Riyase
te takdim ediyorum. Bu teklifime göre, birinci 
maddeyi aynen alıyorum, yalnız ikinci maddenin 
(A) bendinde «Büyük Millet Meclisi Reisi, Baş
vekil, Vekiller, Erkânı Harbiyei Umumiye Rei
si ve hâkimler harieolmak üzere» demek suretiy
le hâkimlerin de tahsisatının, daha doğrusu har
cırahlarının bütçe kanuıılariyle tâyini esasının 
kabulünü teklif etmekteyim. 

Bütçe Encümeninin ikinci teklifine gelince: 
Sorgu hâkimliğine ve C. Müddeiumumiliğine ve
kâlet eden mahkeme başkâtiplerine vekâlet maaşı 
verilmesine. dair olan teklifin, diğerinden ayırıl-
ması suretiyle ayrı şekilde mütalâa edilmesi ye
rindedir. Ancak kanaati âcizaneme göre Bütçe 
Encümeni burada teknik bir hataya düşmüştür. 

Şöyle ki: Bütçe Encümeni teklifinde; Mahaki-
min teşkilâtına ait ahkâmı muaddil 469 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine 981 sayılı Kanunla • 
eklenen fıkra, aşağıdaki şekilde tadil edilmiş olu
yor: Encümen, tadili ile şer'iye mahkemelerinin 
ilgası ve mahkeme teşkilâtının tedvin ve tâyinine 
dair olan ve 1927 de çıkarılmış bulunan Kanu
nun 5 nci maddesini, başkâtiplerin, sorgu hâkim
lerine ve savcılara vekâlet etmesini, vekâlet maa
şı almak suretiyle görebilir, şeklinde kelime ilâ
vesiyle tamamlamak ve bir şekle sokmak istiyor. 
Halbuki biraz evvel bahsettiğim 469 sayılı Kanun 
1927 senesinde tedvin edilmiş olup tamamiyle ı 
şer'iye mahkemelerinin ilgası ve mahkemelerin 
teşkilâtına dairdir. Tam mânasi-yle bir teşkilât 
kanunudur. 981 sayılı Kanun ise başkâtiplere 
vekâlet etmek salâhiyetini veriyor. Bu tam mâna-. 
siyle pür bir teşkilât kanunudur. 469 sayılı Ka
nuna vekâlet maaşı almak suretiyle bu vazifeyi 
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görebilir, şeklinde malî bir veçhe vermek, malî 
bir hüküm ilâve etmek bence kanun tekniğine ay
kırıdır. Halbuki Bütçe Encümeni kanun tekni
ğine uygunluğu temin için hassas davranmış, 
İzzet Akçal arkadaşımızın Adliye Encümenince 
tasvibedilen teklifini ikiye ayırmıştır. O kadar 
hassasiyet gösterdikten sonra teşkilât kanununa 
böyle malî bir cümlenin ilâvesi yerinde olmaz ve 
bu hassasiyete uygun düşmez. 

Bu itibarla izzet Akçal ve arkadaşlarının iki 
madde olarak teklif ettikleri bu kanunun birinci 
maddesi ayrılmak suretiyle ayrı bir kanun halin
de kabul edilmesi yerinde olur kanaatindeyim. 

Onun için bu hususta bir teklif hazırlamış bu
lunuyorum, bu teklifi de takdim ediyorum. Biraz 
evvel izah etmiştim arkadaşlar, hakikaten Har
cırah Kanunu uzun emeklerin mahsulü olarak 
tekemmül etmiş bir kanundur ve 35 - 40 senelik 
bir tatbikatın ve ileri memleketler mevzuatının 
tetkiki neticesinde meydana getirilmiştir. 1335 
tarihli kanun ve kararnamelerinden bu kanunun 
tedvinine kadar yine aynı kanunun esbabı muci
be lâyihasında belirtildiği veçhile bu memlekette 
harcırah mevzuunda 70 kanun, 12 tefsir, 40 karar 
hükümferma olmuştur. Sayın Hasan Polatkaıv-
ın izahlarında bildirdikleri gibi, harcırah mev
zuu, malî bir ihtisas mevzuu haline gelmiştir. Bu 
itibarla 64 ncü maddede, harcırah mevzuuna ta
allûk eden bilcümle hükümlerin bu kanuna ilâve
si veya tadili şeklinde getirileceği sarahaten hük
me bağlanmıştır. Şimdi İzzet Akçal'ın getirdiği 
hükmün ayrı şekilde ayrı kanun olarak tedvini. 
hem 64 ncü maddenin hiçbir lüzum yokken ihlâ
li, hem de bu kanun tedvin edilmeden evvel mev-
cudolan karışıklığın yeniden başlamasına âmil ol
mak demektir. Bu itibarla bu kanun tekliflerinin 
ayrılmaması yerindedir. Ancak gerek mantık, ge
rekse lüzum ve ehemmiyet itibariyle, söylediğim 
gibi, tadil teklifimizin kabulü zaruridir. 

Yalnız şurasını da ayrıca ilâve edeceğim: Sa
yın îzzet Akçal ve arkadaşları esbabı mucibele-
rinde şöyle diyorlar: «Bu bakımdan salahiyetli 
vazifenin hiç olmazsa zararı mucip olmıyacak 
hadde iblâğı suretiyle cazip bir hale getirilmesi 
kaçınılmaz bir zaruret halini almış bulunmak
tadır.» Hakikaten arkadaşlar, maddî tatmin, bir 
meslekin cazibesini artırır. Ancak manen ar
tıramaz. Biraz evvel sözlerime başlarken de 
izah ettiğim gibi İzzet Akçal ve arkadaşlarının 
bu gayretlerinin yanında. Bütçe Encümeninde 
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uzun boylu arz ve izah ettiğimiz üzere; emek
liye ayırmaya dair 39 ncu madde, keyfi nakil
ler ve tâyinler Anayasa dışı tamimler v. s. yol
larla Adliye Vekâletinin hâkimlerin vicdamna 
baskı yapması... 

REİS — Efendim, bunun mevzu ile ne alâ
kası var? Rica ederim. 

KEMAL SARIİBRAHlMOĞLU (Devamla) 
— Beyefendi bunun alâkası var. Çünkü meslekî 
cazibe ile, alâkalı bir mevzu haline getirmiştir. 
cazip deyince elbette maddi cazibeyi, mânevi ca
zibeyi ele almak zaruridir. 

REİS — Mevzu maddi cazibe ile alâkalıdır. 

KEMAL SARIİBRAHlMOĞLU (Devamla) 
— Maddî ve manevi cazibe kesin sınırlarla birbi
rinden ayrılmamıştır Beyefendi. 

ALÎ RIZA KARACA (Denizli) — Bu tarz
da konuşmak dinliyenleri de belki muazzeb eder 
de redde sebebolur. 

KEMAL SARIİBRAHlMOĞLU (Davamla) — 
Efendim, dinliyenleri belki muazzep eder ama me
sele, binlerce hâkimle, hâkimlerin verdikleri hü
kümlerle zarara giren veya mağdur olan milyon
larca insanı alâkadar eden bir mevzudur. 

ALİ RIZA KARACA (Denizli) — Hep ten-
kidediyorsunuz. 

KEMAL SARIİBRAHlMOĞLU (Devamla) 
Tebrik «derken, teşekkür ederken işinize geliyor 
güzel güzel dinliyorsunuz. Lütfedin de tenkide 
de tahammül edin. Mânevi cazibe mevzuunda 
da maddî cazibe mevzuunda olduğu gibi aynı 
gayreti ve cesareti arkadaşların da göstererek, 
örnek olmak suretiyle, mânevi huzur mevzuunu 
Meclis kürsüsüne getirsinler. Ben de kendilerini 
teşci edeyim, tebrik edeyim. Mâruzâtım bu ka
dardır. Tadil tekliflerinin kabulünü rica ederim. 

REİS — Şahap Kitapçı. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Pek muhte
rem arkadaşlarım, 11 nci Devrenin 2 nci yılında 
adliyemiz için çok hayırlı olan tasarı ve teklifler 
kanunlaşmaya başlamış bulunmaktadır. Bunlar
dan ikincisini bugün müzakereye başlamış bulu
nuyoruz. Mahkemenin ve k a r a r a bir rüknü olan, 
imzası bulunmadığı zaman Temyiz Mahkemesin
ce hükümler bozulan ve son zamanlarda kad
rolardaki inhilâller sebebiyle kendilerine müd
deiumumilik ve sorgu hâkimliğine vekâlet vazi
feleri gibi kaza faaliyetinin en mühim sahala-

1959 C : 1 
rmda büyük hizmetler tevdi edilen baş kâtiplere*, 
bu vekâletleri müddetince bir tahsisat verilmesi 
hususunda arkadaşlarımızın hazırlamış olduk
ları bu teklifi gönül rahatlığı ile kabul etmek 
hepimiz için, adliyemize yapılacak mühim vazi
felerden biri olarak tecelli edecektir. Maddeler 
üzerinde konuşma hakkımızın mahfuz olduğunu 
ifade etmekle beraber, bunun bütün diğer kâ
tiplerin (çoktan hak kazanmış oldukları) diğer 
maddî imkânlardan da faydalanmasının başlan
gıcı olarak kabul edileceği ümidiyle, heyeti um il
miyenizin de aynı istekde bulunduğu kanaatiyle 
şükranlarımı ifade eder sözlerime son veririm. 
(Sağdan, soldan bravo sesleri). 

ADLİYE ENCÜMENİ M.. M. VACİD ASE-
na (Balıkesir) —-Efendim; müzakere mevzuunu 
teşkil eden kanun teklifi Rize Mebusu İzzet Ak
ça! ve arkadaşları tarafından verilmiş, Adliye 
ve Bütçe encümenlerinde müzakere olunmuş, 
Yüksek Meclise nihai olarak sunulmuştur. 

Dahilî Nizamnamenin 35 nci maddesinde, bir 
teklif veya kanun lâyihası hakkına muhtelif 
encümenlerde tetkikat yapılmış ve mazbatası 
tanzim edilmiş ise her encümen kendisine aidolan 
kısımları müdafaa eder, diye bir hüküm bulun
maktadır. 

Bu mevzu da doğrudan doğruya Adlî teşkilâ
ta ait bulunmaktadır. Binaenaleyh, Adliye En
cümeninin tanzim etmiş olduğu mazbatamın ev
vel emirde müzakere edilmesi ve müzakerenin bu 
mazbataya göre cereyan etmesi icabeder. Dahilî 
Nizamnamenin 35 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
gayet sarih bir hükmü ihtiva etmektedir. 

İkinci olarak Bütçe Encümeni, teklifin de. ha
ricine çıkmak suretiyle; nizamnamenin menetmiş 
olduğu bir tasarrufu da yapmış oluyor. Teklif 
sadece 2544 numaralı Kanunu ilga ve 367 ve 981 
numaralı kanunlarla vazifelendirilen mahkeme 
mensuplarına muayyen bir miktar tahsisat ve
rilmesini istihdaf etmektedir. Halbuki Bütçe 
Encümeninin tanzim etmiş olduğu ve manzuru 
âliniz olan mazbata ise bir kanunu ilga- ediyor 
ve yeni bir kanun mevzuu hakkında Yüksek Mec
lise teklifte bulunuyor. Bu da nizamname hü
kümlerine gayet tabiî olarak aykırıdır. Bu iti
barla Adliye Encümeninin mazbatasının müza
kere mevzuu ittihaz edilmesi iktiza eder. Bu hu
susta karar ittihaz edilmesini istirham ediyorurn, 

REİS — İzzet Akçal. 

— 398 — 



İ : 22 9.1 
İZ2ET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşlarım, 

ben bir dâvayı yüksek huzurunuza getirmiş bu
lunmaktayım. Vazife tevcih ettiğimiz şahıslara 
bu vazife mukabilinde mutlaka bir hak tanımak 
icabeder. Adliye başkâtibi 981 numaralı Kanunla 
hâkimin tensibi ile sorgu hâkimine, müddeiumu
miye, icra memuruna vekâlet edebiliyor. Bir 
mesuliyet yükleniyor. Buna mukabil başkâtip
lere hiçbir hak tanınmaz. Her hangi bir şekilde 
vazifelerini suiistimal veya ihmal ettikleri iddia 
edildiği takdirde haklarında takibat yapılır. Bu
na mukabil elbette ki, bir hak tanımak lâzımdır. 
Senelerden beri bu böyledir. Hak tanınmamıştır. 

Son zamanlarda Adalet kadrosunda vukua 
gelmiş olan açıklıklar dolayısiyle hemen arkadaş
larımın her birisinin daireyi intihabiyelerinde 
bildikleri gibi, müddeiumumi ve sorgu hâkimle
rine başkâtipler vekâlet etmektedir. Bunun için 
bunlara her hangi bir ücret vermiyoruz. Maliye 
dairesinde bir memur bir vazifeye vekâlet eder, 
ücret alır. Kaymakama her hangi bir vazife ilâve 
olarak verilir, kendisine ücret verilir. Başkâtip 
için bu hak tanınmamıştır. Kanunun tedvininde 
böyle bir maksat yoktur. Fakat sonradan Divanı 
Muhasebatın kararı tatbikatı bu yola sevk etmiş
tir. Bu hatalıdır, arkadaşlar. Şimdiye kadar bu 
yolun teessüsü için gerekli bir teşebbüste bulu
nulmamıştır. Adliye Komisyonunda ve Bütçe 
Komisyonunda bunun prensibi kabul edilmiştir. 

Bundan başka hâkimler, salâhiyetle başka 
yerlerde çalıştırıldıkları takdirde onlara verilen 
para maaşlarının yarısı nispetindedir. Kendi kad
rolarının nispeti dâhilinde tahsisat almazlar. Git
tikleri ve vazife gördükleri yerdeki kadro tahsi
satı üzerinden alırlar. Ben hesabediyorum elle
rine 107 lira küsur kuruş geçiyor. Yani Erzin
can'daki bir hâkim, Kemah'ta münhal bir hâkim
liği ifa için salâhiyetle gönderildiği takdirde ala
cağı para 107 liradır. Kendi maaşı aslisi 90 l^ra 
da olabilir, fakat gittiği mahallin kadro maaşı 
üzerinden yevmiye alacaktır. O münhal mahallin 
kadro maaşı da hiçbir zaman 35 - 40 liradan \u-
karı olamaz. Çünkü Hâkimler Kanununun tadil 
edilen bir maddesine göre inhilâl eden yüksek 
kadroları vekâlet merkeze celbederek onları terfi 
sırasında bulunan hâkimlere tahsis eder, münhal 
bulunan hâkimlikler için en dun maaş derecesini 
gönderir, bu da 35 - 40 liradır. 

; Şimdi en ucuz olan bir kazada bile otel ücreti 
3 - 4 lira arasındadır. Orada ailesiyle beraber 
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olmadığı için ve ailesini götürmek için kendisine 
kanunen harcırah verilmesine imkân bulunmadı
ğı için, ayrı masraf ihtiyar etmek mecburiyetin
dedir. 

Ayrı yemek yiyecek, istirahatini temin edecek 
bir duruma gelebilmek için para sarf edecek. 
Binaenaleyh maaşına yük olmadan orada rahat 
vazife görme imkânının sağlanması lâzımdır. Mev
cut kanun ise bu imkânı sağlamaktan çok uzak
tır. Çünkü eline 107 lira küsur kuruş gibi bir 
miktar geçecektir. Aynı kanun üzerinde tadilât 
yapmak suretiyle bunlara 12 liradan yirmi lira
ya kadar, Adliye Vekilinin tâyin edeceği miktar 
üzerinden bir yevmiye verilmesi hususunu der
piş eder şekilde teklifimizi getirmiş bulunmakta 
idik. Adliye Encümeni bu işi az gördü 15 lira ile 
25 lira üzerinden ve Adliye Vekilinin tenşibede-
ceği miktar nazarı itibara alınmak kaydiyle ra
kamlar üzerinde tasarruf yaptı, kabul etti. Buna 
göre Adliye Vekili salâhiyetle gönderdiği hâkime 
20 lira yahut 25 lira yevmiye verecektir, yalnız 
bugünkü şartları nazarı itibara alacaktır ve bu 
15 liradan başlıyacaktır. Yani otel masrafına ve 
ayrı yaşamaktan mütevellit masrafına mukabil 
bu haddin asgarisini kullanacaktır. Fakat hayat 
standardı değiştiği takdirde, en yüksek miktara 
doğru çıkabilecek ve yine bunu bir prensip halin
de hayat standartlarına, pahalılık, ucuzluk dere
celerine göre bir tasnife tâbi tutup takdir edeceği 
mahaller için farklı tatbik edebilecektir. Her hal
de objektif bir kıstas tatbik etmesi lâzımdır. 

Bütçe Encümeninde bu iş.mütalâa edilirken, 
Bütçe Encümeni Harcırah Kanunu üzerinde ya
pılacak tadilâtın mutlaka Harcırah Kanununda 
yapılması lâzımgeldiği yolunda, Harcırah Kanu
nunun bir maddesine istinadederek teklifi, yani 
ana kanunu ikiye böldü. Hâkimlere yevmiye vere
lim ve başkatiplere ücret verilsin, iki kanunda 
ayrı ayrı tadil yapılsın dendi. 

Şimdi, Vacid Beyefendi derler ki, âmir ana 
kanunda tadilât yapalım, bu daha yerinde olur, 
Adalet Komis\onu da böyle yapmıştır. Biran ev
vel bu ikisinin de kanunlaşmasıyle işlerin iyi bir 
mecraya girmesini temin için teklifimde ısrar 
etmedim ama, Vacid Beyin teklifini musip gör
düm. 

REÎS — izzet Beyefendi, bir notkada sözü
nüze ilâve yapacağım. Bütçe Encümeninin mev-
zuubahsolan raporu, zatiâlinizin aynı zamanda 
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Bütçe Encümeni âzası bulunduğunuz zamana 
aittir ve sizin bu rapor'da imzanız vardır. Da
hilî Nizamnamenin 34 ncü maddesi, imzalanmış 
bir mazbata aleyhinde encümen âzasından her 
hangi bir kimsenin söz söylemesini meneder. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Müaader eder 
misiniz, Başkanım. 

Nizamname hükümlerini bilmekteyim. Sözü
mü biraz sükûnetle takip buyurursanız nereye 
bağlıyacağımı ânlıyacaksınız. 

REÎS — Esbabı mucibenizi dinledim. 
İZZET AKÇAL (Devamla) — Uzatmamak 

için kısa keseceğim. Niçin iştirak ettim, onu an
latacağım. Rapor aleyhinde konuşacak değilim. 

REÎS — Buyurunuz, efendim. 
İZZET AKÇAL (Devamla) — İmdi ,Vaeid 

Beyefendinin tekliflerinin kabulünde hiçbir mah
zur yoktur.-Ren Bütçe Encümeninde daha uzun 
müddet konuşulması suretiyle bu işin gecikme
sini önlemiş olmak için Bütçe Encümenindeki 
arkadaşlarımın ekseriyetinin fikrine iştirak et
miş bulunuyorum. Ama hâkim vekil olarak çalış
maz. Hâkim salahiyetli olarak çalışır ve Millet 
namına icrayı kaza eder. Anayasaya göre de hâ
kimlerin hak ve ödenekleri, ayrı kanunlarla tes-
bit olunması iktiza eder. Bu bakımdan Adliye 
Encümeninin teklifi de elbtete ki,, yerindedir. 
Kabul edilecek olursa benim maksadımın istihsal 
bakımından hiçbir aksaklık olmaz, bilâkis daha 
uygun olur. 

REİS — Müsaade buyurun Beyefendi. Adli
ye Encümeninin teklifini kabul edin demek, Büt
çe Encümeninin teklifini reddedin demektir. Bi
naenaleyh Bütçe Encümeninin teklifi aleyhinde 
konuşmuyorum Adliye .Encümeni raporu lehin
de konuşuyorum, demek suretiyle, bir başka mec
radan, altında imzanız bulunan rapor aleyhinde 
konuşmanıza müsaade etmiyorum. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Lehinde ko
nuşuyorum. 

REİS — Aleyhinde konuşmayın, lehinde iste
diğiniz kadar konuşabilirsiniz. Dahilî Nizamname 
bizi bağlıyor, sizi değil. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Reis Bey, mü
temadiyen sözümü kesecek olursanız... 

REİS — Raporun aleyhinde konuşursanız sö
zünüzü keserim. Devam buyurun. 

İZZET AKÇAL (Devamla) -~ Gerek Bütçe 
Komisyonu raporu ve" gerekse Adliye Encümeni 
Komisyonu raporu, hangisi kabul edilirse edil-
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sin, dâvayı kökünden halletmiş olacağız. Salâhi
yetle başka bir dairei kazaiyede vazife verilen-
hâkim bu vazifeyi kabul etmek mecbur!yetinde 
değildir. Cazip bir hale gelmezse, hiç olmazsa 
maddi külfet tahmil edecek vaziyetten kurtarıl-
mıyacak olursa, hâkim bu vazifeyi kabul etmez 
Ve Adliye Vekâletinin elinde hiçbir müeyyide 
yoktur, hâkimi de -icbar edemez. Kadrosunda bin 
küsur münhal bulunan bir vekâletin adalet gibi 
mühim-"bir vazifeyi ifa edebilmesi ve ettirebil
mesi için mutlaka hâkimleri tatmin edebilecek 
şekilde bu hükmün vazedilmesi, ve mer'i tatbi
katın tadil edilmesi zaruridir, kanaatindeyim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

R E İS — Encümen. 
ADLÎYE ENCÜMENİ ADINA VACÎD ASE-

NA (Balıkesir) — Efendim, biraz evvelki mâ
ruzâtım arasında Bütçe Encümeninin Nizamna
menin kendisine verdiği hak ve salâhiyetlere 
tecavüz ettiğine dair bir işaret yapmıştım. Bu
nu da Nizamnamenin 29 ncu maddesine müste
niden söylemiştim. Maddeyi müsaade ederse
niz aynen okuyorum : 

«Encümenler kendilerine ımrhavvel işlerin 
tetkikinden başka hiçbir işle meşgul olamaz
lar.» * Bu izaHattan sonra Bütçe Encümeninin 
mazbatasına nazar atfedildiği takdirde görü
lür ki, mazbata 6245 No: lı Harcırah Kanunu
na bir fıkra ile müstakil bir hüküm sevk edi
yor. İkinci bir hareketle de 2544 sayılı Kanunu 
ilga ediyor. Halbuki teklifte bu yolda bir sa
rahat yok. Olmadığına göre Nizamname hü
kümlerine mutlaka uymak mecburiyetindeyiz. 
Meclis çalışmalarım bir zabıta altında bulun
durmaya mecburdur. Aksi takdirde anarşi de 
husule gelebilir. 

Şu cihete de işaret edeyim : Bütçe Encüme
ni mazbatasında Harcırah Kanununun 64 ncü 
maddesine istinat suretiyle bir mucip sebep de 
dermeyan edilmiş bulunmaktadır. Bu mucibe -
de deniliyor ki, harcıraha mütaallik bütün hü
kümlerin kanuna tezyili iktiza eder, diyor. Bu 
hüküm hakkında bir münakaşa açacak değiliz 
ve bu hükme karşı her hangi bir itiraz tabia-
tiyle yapılamaz. Fakat bu hususta şunu ha
tırlatmak, istiyorum ki ; hâkimlere ait tahsisa
tın mahsus bir kanunla tedvin edileceğini Teş
kilâtı Esasiye Kanunu âmir bulunmaktadır. 
Bunu kıtas olarak, şimdi, tadilini istediğimiz hü-
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kümler üzerinde duralım. Teklif hâkimlere 
munzam vazife tevcihi sebebiyle bir nevi tah
sisat verilmesini derpiş etmektedir. Bu itibar
la halen mer'i bulunan Harcırah Kanuniyle 
bu hükmün asla münasebet ve irtibatı olmamak 
iktiza ettiğinden bu mevzu hakkında mazbata 
tanzim etmiş olan Adliye Encümeni mazbata
sının müzakere mevzuu ittihazı lâzımdır. Buna 
ait de bir takriri Makamı Riyasete tevdi etmiş 
bulunuyorum. Usul bakımından Makamdan da 
rica ediyorum, bunun evvelâ reye konulması ve 
ondan sonra müzakerenin devamı lâzımgeldi-
ğini arz ediyorum. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) •— Usul hak
kında söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhterem 

arkadaşlar; Vacid Asena arkadaşımızın fikir
lerinin doğru olduğunu zannederim. Teklif sa
hipleri 367 sayılı Kanunun Adliye Vekiline, 
salâhiyetle bir yere giden hâkimlere veya müd
deiumumilere orada alacakları yevmiyelerini 
tâyin eden kanunun tadili hakkında bir teklif 
getirmişlerdir. Komisyonlar, getirilen teklifi 
tetkik etmek ve bir karara varmak, bu tekli
fin yerinde olup olmadığını, lehinde rey a aley
hinde mazbata tanzim etmek suretiyle Umumi 
Heyete çıkabilirler kanaatindeyim. Halbuki 
Harcırah Kanununun bir hükmünden istifade 
etmek ve binnetice istenen şeyin bir harcırah 
olması düşüncesinden hareketle Harcırah Kanu
nu dairesinde tetkik edilerek bir karara varıl
ması noktai nazarına takılan Bütçe Encümeni 
Harcırah Kanununun bir maddesini tadil tek
lifiyle karşımıza çıkmış bulunuyor. Bu itibarla 
ortada Bütçe Encümeninin kendisine mevdu 
vazifeyi aşan bir tasarrufu ile karşı karşıya ol
duğumuz kanaatindeyim. Vacid Asena arkada
şımı am noktai nazarı Tüzüğe uygundur. Usu
lün de bu olduğunu zannetmekteyim, Kendisine 
iltihak ediyorum. Adliye Komisyanunun hazır-

' ladığı teklif metninin müzakere mevzuu olma
sını bendeniz de istirham etmekteyim. 

REİS — Bütçe Encümeni. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA M. DAİM 

SÜALP (Siird) — Muhterem arkadaşlarım, 
Bütçe Encümeni salâhiyetini aşmış değildir. 
Tüzükte bir hüküm vardır, her hangi bir 
encümene verilen bir teklif tefsir mahiyetinde 
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dahi olsa icabında, encümen lüzum görürse, 
bunu kanuna, kanun halinde gelirse tefsire 
dahi çevirebilir. Fakat esbabı muci'besini He
yeti Umumiyeye kabul ettirmek şartiyle. 

Şimdi arz edeyim; muhterem arkadaşları
mız, tekliflerini, şimdiye kadar salâhiyetle va
zife gören yani muvakkat vazife gören hâ
kimlere verilmekte olan munzam tahsisatı ya
ni, vekâlet ücreti şeklinde verilen munzam tah
sisatı kâfi görmüyorlar ve diyorlarki; bu mun
zam tahsisat yerine yevmiye verelim. 

Muhterem arkadaşlar, yevmiye olunca har
cırah olur. Harcırah Kanunu tedvin edildiği 
zaman 50 - 60 yerde harcırahla alâkalı hü
kümler bir kanunda toplandı ve badema bü
tün harcırahlara ait tadillerin bu kanunda 
yer alacağına dair Harcırah Kanununa şu 
hüküm kondu : «Harcırahla alâkalı hükümler 
ancak bu kanuna ek olarak çıkmış kanunlarda 
yer alır.» Bu hüküm mer'idir. Yevmiye de 
harcırahtır. Harcırah olarak verildiğine göre ** 
bu hüküm muvacehesinde, bunun temini an
cak Harcırah Kanununda yer almakla müm
kündür. Arkadaşların teklifi esas olarak ka
bul ediliyor. Fakat kanunun bu. hükmü mu
vacehesinde, ancak Harcırah Kanununda tadi
lât yapmakla bu mümkün görülüyor. Her hangi 
bir kanunda başka bir kanunla ilgili bir hü
küm koymak suretiyle o kanunu zedelemek 
veya hükmünü bertaraf etmek doğru olur dü
şüncesiyle konuşan arkadaşlarımıza derizjd : 
Her kanuna ait tadil mutlaka o kanunda ya
pılır. Teklif yapan arkadaşlarımızın maksa
dına bakılır. Bâzı arkadaşlar tekliflerinde 
maksatlarına uygun olmıyan bir kanun numa
rasından bahsedebilirler Encümenin vazifesi 
bu maksadı lâyık olduğu ve hakikaten yer 
alması lâzımgelen kanunu bulmak ve o kanuna 
yerleştirmektir. Bütçe Encümeninin yaptığı da 
bundan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar; bu teklif iki kısım
dan ibarettir. Birinci kısımda muvakkat va
zife gören. hâkimlere verilen munzam tahsisat 
kâfi değildir deniyor ve bunlara yevmiye ve
rilmesi isteniyor. 

Encümen bunu Harcırah Kanununda tadilât 
yapmak suretiyle arkadaşlarımızın arzularım 
tasvibediyor. 

İkinci kısmı hâkim ve müddeiumumilerin 
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ayrılması takdirinde bunlara vekâlet eden 
başkâtiplere şimdiye kadar vekâlet ücreti ve
rilmiyordu. Memurin Kanununun 82 nci mad
desi ancak üç aya akdar maaşsız vekâlete mü
saade eder. Halbuki başkâtiplerin bu vekâlet 
görevlerinin devam müddeti bilhassa uzun sür
mekte olduğundan bu uzun müddet zarfında ve
kâlet ücreti vermeden bunları çalıştırmak mah
zurlu görülüyor. Neden görülüyor? Çünkü baş
kâtiplerin gördükleri işler çok yorucudur. İş
leri çok, maaşları azdır. Serbest hayatta temin 
edecekleri kazanç ise fazladır. Biz bunlara ve
kâlet ücreti vermezsek ayrılıyorlar. Bu suretle 
mahkemeler memursuz kalıyor, bunun için ve
relim, diyorlar. Encümence bu da yerinde gö
rülmüştür. Verilen şey ücreti vekâlet olduğu 
için ancak 981 sayılı Kanunda tadilât yapmak 
ve bu kanuna bir madde eklemek suretiyle müm
kün görülüyor. O halde izzet Akçal ve arka
daşlarının teklifini Bütçe Encümeni kabul edi
yor. Fakat kanunlar mahiyet itibariyle ayrı ayrı 
oldukları için ayrı iki lâyiha halinde bunları ted
vin ediyor ve bu şekilde Heyeti Umümiyeye ra
por arz ediyor. 

Encümenin, salâhiyeti dâhilinde yapılan bu 
muamele kanunların icabıdır. Arkadaşlarımızın 
bunda zerre kadar itiraz hakları yoktur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

1. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, vilâyet, kaza 
ve nahiyelerde mevcut mahkemelerle sorgu hâkim
lerinin miktar ve kadrolarına dair sualine Adliye 
Vekili Esat Budakoğlu'nun tahrirî cevabı 
(7/334) 

16 . XII .. 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Adliye Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
rulmasını saygı ile rica ederim. 

Van Milletvekili 
Sait Erdinç 
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REİS — Efendim, meselenin esasından evvel 

bir usuli mesele zuhur etmiştir. Dahilî Nizam
namenin 29 ncu maddesinde: «Encümenler ken
dilerine muhavvel işlerin tetkikinden başka hiç
bir işle meşgul olamazlar.» demektedir. 

29 ncu maddenin notu : «Komisyonlar kanun 
teklif edemezler, fakat kendilerine verilen, me
selâ bir yorum istemini kanun şekline sokabilir
ler, yine komisyonlar kendilerine havale edilmiş 
olan bir tasarıdan bir maddeyi ayırarak ona yo
rum kılığı verebilirler.» 

Dahilî Nizamnamenin not kısmından anlaşıl
dığına göre, bir yorumun, bir kanun teklifine, 
bir kanun teklifinin bir yoruma çevrilmesi mev-
zubahsolduğu halde her hangi bir kanun mad
desinin tadili suretiyle elde edilecek gayenin baş
ka bir kanunun tadili suretiyle istihsaline dair 
ne Dahilî Nizamname metninde ve ne de notun
da bir hüküm mevcut değildir. Binaenaleyh ev
velâ bu usul meselesinin halli ve bunun için de 
Heyeti Celilenizin vereceği kararın bu usuli me
selenin ananesi hakkında esas teşkil etmesi ica-
betmektedir. Bu hususun reyle tâyini zaruri ol
duğuna ve halen de rey ekseriyetimiz bulunma
dığına göre İnikadı, 12.1.1959 Pazartesi günü 
saat 15 te toplanılmak üzere tatil ediyorum. 
(Bravo sesleri) 

Kapanma saati : 17,20 

n m ı . 

İl, ilce ve bucaklarımızın her birinde halen 
hangi mahkemeler ve sorgu hâkimlikleri mevcut
tur? 

Bu mahkemelerin ve sorgu hâkimliklerinin 
her birine 1957 yılında gelen ve evvelki yıllardan 
devreden iş sayısı nedir? 

Bu mahkemelerin ve sorgu hâkimliklerinin her 
birine tahsis olunmuş kadrolar nedir ve bu kad
rolardaki münhaller hangileridir? (Bir cetvel ha
linde bildirilmesi) 

B — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 
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T. C. 
Adliye Vekâleti 

Z. î. U. Müdürlüğü 
Sayı ; 783 

î : 22 l9;l. 

7 . 1 . 1959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Keisliğine 
Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 

22 . XII . 1958 tarih ve 7-334-2281-9496 sayılı ya
zıları K: 

Vilâyet, kaza ve nahiyelerde mevcut mahke
melerle, sorgu hâkimliklerinin miktarı ve kadro
larına dair Van Mebusu Sait Erdinç'in tahrirî 
sual takriri tetkik edilmiştir. 

Müstakil ve mürettep ağır ceza mahkemesi 
bulunan vilâyet ve kazalarla tek ve çift hakimli 
asliye, mahkemesi bulunan ve teşkilâtı sulh mah
kemesinden ibaret olan kazaların ve 7033 sayılı 
Kanunla önümüzdeki yıllarda kaza haline getiri
lecekleri için mevcut sulh hâkimliği teşkilâtı mu
hafaza edilen nahiyelerin isimlerini gösterir liste
ler ilişik olarak takdim kılınmıştır, 

Her ağır ceza merkezi ile asliye mahkemesi 
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bulunan hazalarda sorgu hâkimdi de mevcuttmr. 

Yine birlikte sunulan cetvelden de anlaşıla
cağı veçhile 3 036 hâkim ve C. Müddeiumumisi 
kadrosu listelerde yazılı mahkemelere tevzi edil
miş bulunmaktadır. 

Meşgul kadrodan 501 i halen münhal bulun
makta ise de, zaman zaman değişen bu münhalle-
rin eleman bakımından imkân hâsıl oldukça ka
patılacağı tabiîdir. 

1957 yılında umumi olarak ağır ceza, asliye 
ceza, sulh ceza mahkemelerine devirle birlikte 
730 605 iş gelmiş bundan 438 840 iş çıkarılarak 
1958 yılma 291 765 iş devredilmiştir. 

Keza aynı yıl içinde asliye hukuk, sulh hu
kuk, asliye ticaret mahkemeleri ile icra tetkik 
mercilerine devirle birlikte 1 200 520 iş gelmiş 
olup, bundan 632 875 iş çıkarılarak 1958 yılma 
567 645 iş devredilmiş bulunmaktadır. 

Keyfiyetin soru sahibine bildirilmesine müsa
adelerini saygılarımla arz ederim. 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Hâkim, C. Müddeiumumi ve muavinleri 

100 90 80 70 60 50 40 35 Yekûn 

'03 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Kanuni kadro 
Meşgul » 
Tasarruf » 

125 245 317 
: 123 244 316 
: 2 1 1 

Sulh mahkemesi bulunan nahiyeler 

3 sayılı Kanunla bu nahiyeler önümüzdeki 
senelerde kaza haline gelecektir.) 

Arsin 
Atabey 
Aybastı 
Delice 
Derinkuyu 
Domaniç 
Elmadağ 

8. Havran 
9. Karadere 

10. Konur 
11. Orta 
12. Ortaköy (Çorum) 
13. Sarayönü 

Vilâyette müstakil ağır ceza 
Adana 
Adapazarı 
Adıyaman 
Afyon 

"Ağrı 

6. Amasya 
7. Ankara 
8. Antalya 
9. Aydın 

10. Balıkesir 

483 
483 
— 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

533 607 
453 365 
80 242 

Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Erzurum 
Eskişehir 
Gazianteb 
Giresun 
Gümüşane 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
îzmir 

812 
486 
326 

423 
565 

5 7 

30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 

3 745 
3 036 

709 

Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Mersin 
Malatya 
Manisa 
Mâraş 
Mardin 
Muğla 
Nevşehir 

• Niğde 
Ordu 
îfcîze 
Samsun 
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Sinob 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad • 
Trabzon 

t : to 
55. Urfa 
56. Uşak 
57. Van 
58. Yozgad 
59. Zonguldak 

9.1.1959 C : 1 

Kazada müstakil ağır ceza 

Aksaray 
Akşehir 
Bartın 
Keskin 
Kozan 

Vilâyette 

Artvin 
Erzincan 
Bilecik 
Bingöl . 

Kazada 

Alanya 
Ardahan 
Bandırma 
Bergama 
Burhaniye 
Dinar 
Düzce 
Elbistan 
Elmalı 
Ermenak 
Gürün 

Çif t i 

Acıpayam 
Akçaabat 

6. Nazilli 
7. Osmaniye 
8. ödemiş 
9. Salihli 

) mürettep ağır ceza 

5. Bitlis 
6. Hakkâri 
7. Muş 
8. Tunceli , 

mürettep ağır ceza 

12. İğdır 
13. İnebolu 
14. Karaman 
15. Seydişehir 
16. Silifke 
17. Ş. Karahisar 
18. Ünye 
19. Vezirköprü 
20. Zile 
21. Bolvadin 

ıâkimli mahkeme 

• 15. Bafra 
16. Bakırköy 

Akdağmadeni 17, Balâ. 
Akhisar 
Akyazı 
Alaca 
Alaşehir 
Altındağ 
Anamur 
Araç 
Ayanos 
Ayancık 
Ayvalık 
Babaeski 

18. Bayburt 
19. Bayındır 
20. Beykoz 
21. Beypazarı 
22. Beyşehir 
23. Biga 
24.,. Boğazlıyan 
25. Bolvadin 
26. Bor 
27. Boyabat 
28. Bozdoğan 

29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 

54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 

Bozkır 
Bozöyük 
Bulancak 
Buldan 
Bünyan 
Ceyhan 
Çal 
Çarşamba 
Çatalca 
Çaycuma 
Çayıra] an 
Çerkeş 
Çivril 
Çorlu 
Çumra 
Daday 
Demirci 
Develi 
Devrek 
Dursunbey 
Edremit 
Eğridir 
Emirdağ 
Erbaa 
Ereğli (Zongul
dak) 
E regl i (Konya) 
Eyüp 
Fatsa 
Fethiye 
Gebze 
Gediz 
Gelibolu 
Gemlik 
Gerede 
Geyve 
Gönen 
Görele 
Gülnar 
Gülşehir 
Gümüşhacıköy 
Hacıbektaş 
Flavza 
Haymana 
Hayrabolu 
Hendek 
İnegöl 
İskenderun 
İskilip V 

.Kadıköy 

78. 
79. 

•- m 
81. 

.. S:2. 
83. 
84. 
85. 
86. 
S7. 
S«. 
^9. 
90. 
91. 
92. 
9:;. 
91. 
95. 
*)(;. 
97. 

- 98. 
99.; 

100. 
101. 
102. 
103.-
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122." 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 

Kadir l i 
Kalecik 
Kam arı 
Kandıra 
Karabük 
Karacabey 
Karacasu 
Karaisalı 
Karasu 
Karşıyaka 
Kartal 
Kemalpaşa 
Keşan 
Kırıkkale 
Kızılcahamam 
Kilis 
Korkuteli 
Kula 
Lüleburgaz 
Malkara 
Mecitözü 
Menemen 
Merzifon 
Milas 
Mudurnu 
M. Kemalpaşa 
Niksar 
Nizip 
Of 
Pazar 
Polatlı 
Safranbolu 
Sandıklı 
Sarıyer 
Serik 
Sındırgı 
Simav 
Siverek 
Sivrihisar 
Sorgun 
Söke 
Sungurlu 
Sürmene 
Ş. Karaağaç 
Şarkışla 
Ş. Koçhisar 
Tarsus 

. Taşköprü 
Tavas 
Tavşanlı 
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128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12, 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 

Tefenni 
Terme 
Tire 
Tirebolu 
Torbalı 
Tosya 
Turgutlu 
Turhal 
Urla 

137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 

t : 22 9 .1 . 
Uzunköprü 
Ürgüp 
Üsküdar 
Vakfıkebir 
Vize 
Yalvaç 
Yenişehir 
Yerköy 
Seyitgazi 

Tek hakimli mahkeme 

Besni 
Kâhta 
Şuhut 
Sincanlı 
Doğubeyazıt 
Patnos 
Eleşkirt 
Taşlıçay 
Ilgın 
Yunak 
Gelendost 
Akseki 
Gazipaşa 
Gündoğmuş 
Taşova 
Göynücek 
Ayaş 
Çubuk 
Nallıhan 
Çamlıdere 
Güdül 
Manavgat 
Çıldır 
Göle 
Posof 
Çine 
Germencik 
Koçarlı 
Balya 
Bigadiç 
İvrindi 
Kepsul 
Susurluk 
Savaştepe 
Selendi 
Erdek 
Manyas 
Ulus 

39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 

Dikili 
Kınık 
Gölpazarı 
Osmaneli 
Pazaryeri 
Söğüt 
Kiği 
Akçakoca 
Göynük 
Mengen 
Seben 
Bucak 
Gölhisar 
Yeşilova 
İzmit 
Mudanya 
Keleş 
Orhaneli 
Orhangazi 
Ayvacık 
Bayramiç 
Can 
Eceabat 
Ezine 
Lapseki 
Yenice 
Eskipazar 
İlgaz 
Kurşunlu 
Şabanözü 
Ardanuç 
Borçka 
Hopa 
Şavşat 
Arhavi 
Osmancık 
Kargı 
Güney 

1959 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 

.82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
110. 
117. 
118. 
119, 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 

0 : 1 
Sarayköy 
Bismil 
Çermik 
Ergani 
Lice 
Silvan 
Enez 
ipsala 
Lalapaşa 
Meriç 
Havsa 
Baskil 
Çemişgezek 
Karakocan 
Maden 
Tercan 
Palu 
Afşin 
Göksün 
Finike 
Kaş 
Kemah 
Kemaliye 
iliç. 
Refahiye 
Çayırlı 
Aşkale 
Hınıs 
İspir 
Oltu 
Pasinler 
Tortum 
Şenkaya 
Horasan 
Mihalıççık 
Mahmudiye 
Çifteler 
Oğuzeli 
Keşap 
Kelkit 
Şiran 
Torul 
Darende 
Altınözü 
Hassa 
Kırıkhan 
Reyhanlı 
Samandağ 
Yayladağ 
Tuzluca 

127. 
128. 

• 129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 

' 143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
1.66. 
167. 
168. 
169. 
170. 

•171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 

Erdemli 
Bozkurt 
Cide 
Küre 
Çatalzeytin 
Keçiborlu 
Uluborlu 
Senirkent 
Sütçüler 
Silivri 
Şile 
Yalova 
Çeşme 
Foça 
Bornova 
Karaburun 
Kuşadası 
Seferihisar 
Selçuk 
Arpaçay 
Kağızman 
Sarıkamış 
Azdavay 
Devrekani 
İncesu 
Pınarbaşı 
Sarız 
Tomarza 
Yahyalı 
Yeşilhisar 
Demirköy 
Pınarhisar 
Mucur 
Kozaklı 
Gölcük 
Karamürsel 
Cihanbeyli 
Hadım 
Kadmhan 
Karapınar 
Kulu 
Feke 
Saimbeyli 
Altıntaş 
Emet 
Akçadağ 
Arapkir 
Doğanşehir 
Hekimhan 
Pütürge 
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177. Kırkağaç 
178. Soma 
179. Andırın 
180. Pazarcık 
181. Cizre 
182. İdil 
183. Kızıltepe 
184. Nusaybin 
185. Savur 
186. Bodrum 
187. Köyceğiz 
188. Marmaris 
189. Yatağan 
190. Ula 
191. Bulanık 
192. Malazgirt 
193. Varto 
194. Kuyucak 
195. Çamardı 
196. Ulukışla 
197. Gölköy 
198. Mesudiye 
199. Perşembe 
200. Bahçe 
201. İslâhiye 
202. Dörtyol 
203. Kiraz 
204. Ardeşen 
205. Çayeli 
206. Ikizdere 
207. Fındıklı 
208. Gördes 
209. Selendi 
210. Alaçam 
211. Kavak 
212. Pozantı 
213. Beşire 
214. Şirnak 
215. Mut 
216. Gerze 
217. Durağan 
218. Divriği 
219. Hafik 

220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
226. 
227. 
228. 
229. 
230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 
239. 
240. 
241. 
242. 
243. 
244. 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
251. 
252. 
253. 
254. 
255. 
256. 
257. 
258. 
259. 
260. 
261. 

I : 22 
Gemerek 
imranlı 
Kangal 
Yıldızeli 
Zara 
Alucra 
Koyulhisar 
Suşehri 
Saray 
Şarköy 
Artova 
Reşadiye 
Almus 
Araklı 
Çaykara 
Maçka 
Tonya 
Hozat 
Mazgirt 
Ovacık 
Pertek 
Pülümür 
Akçakale 
Birecik 
Sürüç 
Viranşehir 
Halfeti 
Banaz 
Eşme 
Sivaslı 
Karahallı 
Ulubey 
Akkuş 
Başkale 
Erciş 
Özalp 
Lâdik 
Çekerek 
Şefaatli 
Çiçekdağ 
Eflani 
Çameli 

9 . 1 . 

Kazada lulh mahkemeleri 

1. Ağlasun 
2. Alagöz 
3. Araban 
4. Çerkezköy 

5. Develi 
6. Hanak 
7. Kıbrısçık 
8. Kurueaşile 

m 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 

C : 1 
Muratlı 
Sapanca 
Sultanhisar 
Türkeli 
Yenipazar 
Doğanhisar 
Yavuzeli (Cinkif e) 
Sarıkaya 
Mağara 
Gölbaşı 
Sultandağı 
Hamur 
Çelikhan 
Gerger 
Bozcaada 
imroz 
Hilvan 
Karayazı 
Tekman 
Çat 
Narman 
Qmar 
Çüngüş 
Hani 
Kumluca 
Olur 
Selim 
Yapraklı 
Espiye 
Çardak 
Sarıcakaya 
Uludere 
Suluova 
Batman 
Çay 
Felahiye 
Karataş 
Pehlivanköy 
Sarıgöl 
Ortaköy 
Keban 
Ağın 
Şirvan 

52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 

Kurtalan 
Sason 
Kozluk 
Pervari 
Baykan 
Datça 
Şemdinli 
Çukurca 
Yüksekova 
Beytüşşebap 
Gülpmar 
Karlıova 
Çatak 
Yeşilyurt 
Solhan 
Adilcevaz 
Ahlat 
Hizan 
Mutki 
Tatvan 
Mazıdağı 
Ömerli 
Arguvan 
Derik 
Dicle 
Diyadin 
Tutak 
Yusufeli 
Genç 
Hazro 
Kulp 
Sivrice 
Digor 
Gercüş 
Eruh 
"Nazimiye 
Bozova 
Gevaş 
Muradiye 
Yığılca 
Gürpınar 
Ulubey (Ordu) 

2. — Vrfa Mebusu Ataîay Akan'in, münhal 
bulunan Siverek kazası kaymakamlığı ile nahiye 
müdürlüklerine ne zaman tâyin yapılmağına 
dair sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik 'm tah
rirî cevabı (7/285) 
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13 . I X . 1958 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına dalâletle
rini saygılarımla rica ederim. 

Urfa Mebusu 
Atalay Akan 

Siverek kazasının uzun zamandan beri kay
makamı ve altı nahiye müdürü yoktur. Bu yüz
den birçok asayişsizlik vakaları meydana gelmek
tedir. Kaymakam ve nahiye müdürlerinin ne 
zaman tâyin edileceğinin açıklanması? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 18.XI.1958 

Öz. tş. G. M. 
•1. Ş. M. Muamelât 
Sayı : 511/186/448 

T. B. M. Meclisi Riyasetine , 
14 . XI . 1958 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7-285/1885-7617 sayılı yazıya karşılıktır : 
Urfa Mebusu Atalay Akan tarafından veri

len tahrirî sual takririnin cevabı ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Dahiliye Vekili 

Dr. Namık Gedik 

Sayın Atalay Akan, 
Urfa Mebusu 

Tahrirî sual takririnizi cevaplandırıyorum : 
27 . VII . 1958 tarihli kararname ile açılan 

Siverek kazası kaymakamlığına, önemine binaen 
30 . IX . 1958 tarihli kararname ile Afşin Kay
makamı Adnan Kızıldağlı tâyin edilmiş bulun
maktadır. 

Münhal bulunan nahiye müdürlüklerine im
kânlarımız nispetinde tâyinler yapılacaktır. 

Bilgilerinizi saygı ile rica ederim. 
Dahiliye Vekili 

Dr. Namık Gedik 

3. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, Sivas'
ta 1958 senesi içerisinde vukubulan hayvan hır-

.stzlıldanna dair sualine Dahiliye Vekili Namık 
Gedik'in tahrirî cevabı (7/298) • 

3 . X I . 1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

- Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili taraf m-

1959 O : 1 
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet bu-
yurulmasını saygı ile rica ederim. 

Sivas Mebusu 
Halim Ateşalp 

1958 senesi içerisinde Sivas vilâyetinde (ka
za ve köyler dâhil) kaç hayvan hırsızlığı vâki ol
muş, nerelerde ne suretle sirkat edilmiş, hayvan 
hırsızlığının men'i hakkındaki Kanunun tatbiki 
suretiyle kaç vakanın faili ve sirkat malları ya
kalanmış ve haklarında ne gibi kanuni muamele 
yapılmıştır. 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

Emniyet Umum Müdürlüğü 
Şube: 6/A tfo: 63141-56, 02448 

8 . 1 . 1959 

T. B. M..Meclisi Yüksek Makamına 
14 . II . 1958 tarih ve (Kanunlar Müdürlü

ğü) 7 - 298/1978 - 8366 sayılı yazıları karşılığıdır. 
1958 senesi içerisinde Sivas vilâyetinde kaç 

hayvan hırsızlığı vakasının vukubulduğu, bunla
rın nerelerden ve ne suretle sirkat edildiği ve 
kaç vakanın faili ile sirkat mallarının yakalan
mış ve haklarında ne gibi kanuni muamele yapıl
mış olduğu hakkında Sivas Mebusu Halim Ateş
alp tarafından verilen yazılı sual takriri üzerine 
yaptırılan incelemede: 

1958 senesi bidayetinden Kasım ayı sonuna 
kadar Sivas vilâyeti merkez ve kazalarında 23 
büyük ve küçük baş hayvan hırsızlığı vakası vu-
kubulmuştur. Bu vakaların 31 suçlusundan 28 i 
yakalanarak Adliyeye teslim edilmiş olup firar
da bulunan 3 suçlu ise meçhul kalan 5 hâdisenin 
faillerinin tesbit ve elde edilmeleri için gerekli 
tahkikat ve takibata devam edilmektedir. Bu va
kalardan 3 ü kapalı, 20 si açık yerlerde ika olun
muştur. 

Bu hâdiseler sırasında 47 büyük, 85 küçük
baş olmak üzere ceman 132 hayvan çalınmış, 
bunlardan 101 adedi elde edilmiş, 31 hayvanın 
meydana çıkarılmasına çalışılmaktadır. 

Keyfiyetin yazılı önerge sahibine bildirilmesi
ne müsaadelerini saygiyle arz ederim. 

Dahiliye Vekili 
Dr. Namık Gedik 

4. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, Sivas 
vilâyetinde hayvan sürülerini tecavüzden koru
mak maksadiyle kaç vatandaşın şüâk taşıma ruh-
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I : 22 9 , 1 . 
sat namesi istediğine ve bu hususta ne muamele 
yapıldığına dair sualine, Dahiliye Vekili Namık 
Gedik/in tahrirî cevabı (7/299) 

a . XI . 1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Kiyaset ine 

Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet bu-
vurulmasını saygı ile rica ederim. 

Sivas Mebusu 
Halim Ateşalp 

Sivas vilâyeti dâhilinde (kaza ve köyler da- ! 
bil) hayvan sürülerini hırsızlar ve dört ayaklı 

'«••ana varırı tecavüzünden korumak maksadiyle kaç. 
vatandaş silâh taşımak ruhsanamcsi istemiş ve 
Ateşli silâhların bulundurma ve taşınması hak-
kındaki Kanun hükümlerine göre isteklilerine ne 
gibi muamele yapılmıştır? 

T. 0 . ..;•• 
Dahiliye Vekâleti 

Emniyet Ilımım Müdürlüğü 8 . 1 . 1950 
Şube : (>. A 

Dosya: 63141/5(i 
Numara : 2449 

T. B. M. M. Yüksek Makamına 
14 . XI . 1958 tarihli ve (Kanunlar Müdür

lüğü) 7-299/1979-8367 sayılı yazıları karşılığıdır: 
Sivas vilâyeti dâhilinde hayvan sürülenini 

hırsızlar ve canavarların tecavüzlerinden koru
mak maksadiyle kaç vatandaşın silâh taşıma ruh
satnamesi istediği ve kanun hükümlerine göre bu 
isteklerine ne muamele yapıldığı hakkında Sivas 
Mebusu Halim Ateşalp tarafından verilen yazdı 
soru önergesi üzerine yaptırılan incelemede : 

1. — Ateşli Silâhlar ve Biçaklar hakkındaki 
6136 sayılı Kanunun meriyete girdiği: 15 . VIII . 
1953 tarihinden İm güne kadar Sivas vilâyeti | 
Merkez kazalarında sürülerini kurt ve hırsızlar
dan korumak maksadiyle müracaatte bulunan 
(124) sürü sahibi ile (99) celep ve (9) çobana 
tabanca taşıma izin vesikası verilmiştir. 

2. ----- Tabanca taşıma izin vesikası mezkûr 
kanunun 7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına müs
teniden Yekâietimizce hazırlanan izahnaıneye göre 
verilmektedir. Bu izahnamede kimlere silâh ta
şıma vesikası verileceği, kimlere verilmiyeceği 
tadadi olarak tasrih edilmiştir. 

Sürüsü bulunan vatandaşlar, bu izahnamede 

1959 0 : 1 
belirtilen vasıf ve şartlara malik bulundukları 
takdirde kendilerine tabanca taşıma vesikası ve
rilmektedir. 

Keyfiyetin yazılı soru sahibine bildirilmesine 
müsaadelerini arz ederim. 

Dahiliye Vekili 
Dr. Namık Gedik 

o. — 'Uşak Mebusu Alı Rıza Akbıyıkoğlu'nun, 
1 Mart 1958 tarihinden beri ne kadar hâkim ve 
Cumhuriyet Müddeiumumisinin istifa ettiğine 
ve istifaları önlemek için ne düşünûMüğüne dair 
sualine Adliye Vekili Esat Budakoğlu'nun tahrirî 
cevabı (7/310) (1) 

T. B. M. M. Yrüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Adliye Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile rica ederim. 

Uşak Mebusu 
Ali. Rıza Akbıyıkoğlu 

Memlekette birçok mahkemelerin, hâkim ve 
müddeiumumi bulunmamasından dolayı kapalı 
olduğu ve vatandaşların bu yüzden büyük sıkıntı 
çektiği görülmüştür. 1 Mart 1958 tarihinden bu
yana ne kadar hâkim ve C. müddeiumumisi istifa 
etmiştir. Maddi ve mânevi cepheden hâkimleri 
ve C müddeiumumilerini tam bir teminat altına 
almak ve istifaları önlemek için ne düşünülmek
tedir 1 

T. C. 7 . 1 . 1959 
Adliye Vekâleti 

Müdürlüğü 
Özel : 7S2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Umumi Kâtiplik Kanunlar' Müdürlüğü ifa

deli 1 . X I I . 1958 tarih ve 7 - 310 ve 1758 - 6896 
sayılı yazılarına karşılıktır : 

1 Mart 1958 tarihinden bu yana ne kadar hâ
kim ve C. müddeiumumisinin istifa ettiği, maddi 
ve mânevi cepheden hâkimleri ve C. müddeiu
mumilerini tam bir teminat altına almak ve isti
faları önlemek için ne düşünüldüğüne dair Uşak 
Mebusu Ali Rıza Akbıyıkoğlu'nun yazılı sual 
takriri tetkik olundu. 

1 Mart 1958 tarihinden 1 X I I . 1958 tarihi
ne kadar 185 hâkim ve müddeiumumi istifa et
mek suretiyle meslekten ayrılmış bulunmaktadır. 

Bu istifaların büyük kısmının hâkimlerin da-
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t : 22 9.1 
ha fazla gelir sağlamaya elverişli bulunan ser
best hayata intikal etmek arzularından ileri gel
diği vâki müraeaatlerinden anlaşıldığı cihetle 
hâkimlerin maddi bakımdan terfihi cihetine gi
dilmiş ve kabul buyurıüan 7168 sayılı Kanunla 
bu gaye temin edilmiştir. 

Ezcümle bahsi geçen kanunun yürürlüğe gir
diği 3 1 . X I . 1958 tarihinden Aralık ayı sonuna 
kadar geçen bir aylık- müddet içinde ancak iki 
istifa vâki olmuş buna mukabil mesleke alınmak 

1959 C : 1 
için müracaatte bulunanların sayısı aynı ay için
de sekzen üçe baliğ olmuştur. 

Bahsi geçen kanunun sebebi izale ettiği cihetle 
istifaları önlediği, normal bir zaman içinde mün-
hallerin peyderpey kapatılmasının mümkün ola
cağı yukarda bildirilen rakamlardan anlaşılmak
tadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

TASHİHLER 

Aşağıdaki inikat zabıtlarında yapılacak tashihler cetvelde gösterilmiştir : 

İnikat Sayfa Sütün Satır- Yanlış Doğru 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

80 
83 
85 
88 
90 
90 
90 
93 

117 
122 
122 
123 
128 
129 

o 
1 
2 
1 
1 
9 

2 
2 
1 * 
1 
1 
•> 
1 

• 2 

35 
13 
4 

48 
21 
11 
12 
48 

4 - 5 
5 
7 

18 
2 

47 

REÎS — 
(Soldan. 
15,5 
olmıyacaktır. 
olmamıştır. 
Bunlar ve 
karşı uyacak 
Bu teşekkül c< 
yapılmamış 
tatbik 
edememektedir. 
meseledir. 
yardımının en 
Emekli Sandı 
formülü değilc 

ılışmalnr 

az 
ğının ödenmesi 
lir. 

(Sağdan. 
10,5 
olamıyaeaktır. 
olmuştur. 

karşılanacak 
Bu teşekkül faydalı çalışmalar 
yapılmış : 
tetkik 
etmemektedir. 
müessesedir. 
yardımının miktarı en az 
Emekli Sandığı ile müştereken 
bu malî külfete 

21 nci İnikat zaptında da aşağıdaki tashihler yapılacaktır 

S. Sayısı Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

24 1 23 15. XI .1951 1951 
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Devre : XI i 
İÇtima : l S. S A Y I S I : I 

Rize Mebusu izzet Akçal ve altı arkadaşının, Muvakkat kaza 
salâhiyetiyle başka yerlere gönderilecek hâkimlere ve aynı mahalde 
Cumhuriyet müddeiumumileri ile sorgu hâkimlerine vekâlet eden 
mahkeme başkâtiplerine verilecek tahsisat hakkında kanun teklifi 

ve Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/68) 

25 . XII . 1957 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

«Muvakkat kaza salâhiyetiyle başka yerlere gönderilecek hâkimlere, verilecek tahsisat» Ka
nununda tadilât yapılması ve bu kanuna bir madde ilâvesi hakkındaki kanun teklifimiz ve esbabı 
mucibesi, bağlı olarak sunulmuştur. 

Muktazasmm ifasına müsaadelerini hürmetlerimizle arz ederiz. 

Rize Mebusu Kastamonu Mebusu Sakarya Mebusu Çanakkale Mebusu 
/. Akçal H. Dura 8. Dinçer 8. Sezgin 

Konya Mebusu Rize Mebusu Erzurum Mebusu 
A. F. Ağaoğlu M. önal A. Eryurt 

MUCÎP SEBEPLERİ 

1. Muvakkat kaza salâhiyeti ile vazifeli oldukları mahalden başka bir mahalle gönderilen hâkim, 
müddeiumumi ve muavinlerine 2544 sayılı Kanuna tevfikan verilmekte olan tahsisat, gönderildikleri 
mahaldeki kadro maaşının üçte birinden yarısına kadar olmak üzere Adliye Vekilinin tensibedeceği mik
tardan ibaret bulunmaktadır. 

18 Temmuz 1956 tarihinde yürürlüğe giren 6798 sayılı Kanunla muaddel 2556 numaralı Kanu
nun 58 nci maddesinin son fıkrası gereğince açılan kadroların münhale alındıkları tarihten itibaren 
âzami iki ay zarfında tevzii gerektiği cihetle her hangi bir suretle inhilâl eden yüksek maaşlı kad
rolar sırası gelenlere tevzi edilmekte bulunmasına mebni salâhiyetle gönderilen hâkimlere orada ka
lan ve 35 lirayı tecavüz etmiyen en aşağı derecedeki kadro tutarı üzerinden tahsisat verilmektedir. 
Bu tahsisatın aylık tutan 107 liraya tekabül etmekte ve bu miktar ise, o mahalde sarfına mecbur ol
dukları zaruri masrafı karşılıyamamaktadır. Bu vazifeler muvakkat olduğu cihetle, hâkim ve C. Müd
deiumumileri ile muavinleri gönderildikleri yere, aileleri efradını götürememekte ve esasen ne kadar 
müddet devam edeceği malûm olmıyan muvakkat salahiyetli yere götürseler dahi; aile harcırahı ve
rilmesine kanuni imkân bulunmamaktadır. 

Son senelerde iktisadi inkişaf dolayısiyle birçok hâkim ve müddeiumuminin meslekten ayrıldık
ları ve bu suretle kadrolarda azımsanamıyacak miktarda münhaller vukua geldiği bir vakıadır. Hiz
metin aksatmadan münhal vazifeleri ifası maksadiyle verilen muvakkat kaza salâhiyetinin kabul ve 
ifası da, bir müeyyedeye istinadetmemektedir. Bilhassa Hâkimler Kanununun 79 ncu maddesinde 
zikredildiği üzere hâkimlik teminatını kazanmış olanların muvafakatleri olmadıkça mevki ve memu
riyetleri değiştirilemiyeeeği yolundaki kanun hükmü nîöv&Mıesinde, bu gibilerin, verilen salahiyetli 
vazifeyi ifa etmeleri hususunda icbar edilmeleri de mümkün olmadığı aşikârdır. Bu bakımdan sala
hiyetli vazifenin hiç olmazsa zararı mucibolmıyacak hadde iblağı suretiyle cazip bir hale getirilmesi 
kaçırümaz bir zaruret halini almış bulunmaktadır. 
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Bu itibarla: Muvakkat kaza salâhiyeti ile başka mahallere gönderilen hâkim, müddeiumumi ve 

muavinlerinin çalışacakları mahalde asgari ihtiyaçlarını karşılıyabilecek derecede munzam tahsisat 
verilmesine katî lüzum olduğu kanaatindeyiz. 

2. 981 sayılı Kanuna göre C. Müddeiumumisi ve sorgu hâkiminin gaybubetime* B«i» veya luW 
kimin tensibi ile bunlara ait vazifeler mahkeme başkâtibine gördürülmekte ve başkâtibin, gördüğü 
bu vazifeden dolayı mesul tutulduğu halde kendisine, mevcut hükümler muvacehesinde vekâlet 
maaşı namı altında bir para verilmemektedir. Memurin Kanununun 82 nci maddesi ile hiç bir memu 
run mezun bir memura üç aydan ziyade maaşsız vekâletta etmiy^icba^ edil«Bft̂ «öeği*hiüaafl!«^vaz'-
olunmuş ve münhal vazifelere vekâlet edenlere de, 365y6,sayılı Kamunun, 21 nci maddesi^mucibince 
Maaş Kanunu hükümlerine tevfikan altı ayı geçmemek üzere vekâlet maaşı verileceği tasrih edilmiş 
bulunmaktadır. 

Sorgu hâkimi veya (J. Müddeiumumisinin gaybubeti ekseriya ve bugünkü münhal kadro du
rumuna göre üç aydan çok fazla bir müddeti bulmakta ve bu suretle başkâtip bunlardan birine ait 
vazifeleri uzun müddet kendi vazifelerine ilâveten vekâlet maaşı almaksızın ifa etmektedir. 

İşlerinin çokluğu ve yoruculuğu ve buna mukabil maaşlarının azlığı sebebiyle cazibesini kaybet
miş bulunan mahkeme başkâtiplerine yetişmiş elaman bulmayı ve meveutiaKUiın dahajjçoky maddi 
imkânlar sağlıyan sahalara intikallerini önlemeyi temin bakımından buntetEa munaanı, ola»ak^tahmil 
ve ifa ettirilen Sorgu Hâkimliği ve 0. Müddeiumumiliği vazifelerinde» dolayı diğsıv, m<^urfe$af»ye-
rildiği gibi vekâlet maaşı verilmesini lüzumlu ve zaruri gQmekteyi&; 

Bu mucip sebeplerle kanun teklifimizi sunmuş bulunmaktayız. 
Teklifimizin birinci maddesi, muvakkat salâhiyet verilerek başka yerlere gönderilen hâkimlere 

bugün 2544 sayılı Kanuna göre verilmekte olan münhal kadro maaşınm üçte birinden yarışma 
kadar olan ve aylık tutarı 107 lirayı geçmiyen tahsisat sisteminin terki ile zaruri masraflarına mu
kabil Adliye Vekâletinin tensibedeceği 12 liradan az 20 liradan fazla (20 lira dâhil) gündelik ilâ-
vei tahsisat verilmesini mümkün kılmak maksadını istihdaf etmektedir. Bu tahsisat Adliye büt
çesinin maaş tertibindeki tasarruftan ödenecektir. 

Teklifimizin ikinci maddesi : 981 numaralı Kuruna göre sorgu hâkimi ve müddeiumuminin gay 
bubeti halinde Reis veya hâkimin tensibi ile kanuni ve asli vazifesine ilâveten sorgu hâkimi ve müd
deiumuminin vazifelerini ifa eden mahkeme başkâtiplerine diğer memurlarda olduğu gibi munzam 
vazifelerinin ifasından dolayı 1108 sayılı Maaş Kanununun 8 nci maddesi gereğiııce vekâlet 
maaşı verilmesini temin maksadına matuftur. 

Teklifimizin üçüncü maddesi, bu teklifin kanunlaşması halinde hükmü kalmıyaeak olan 2544 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasını temin etmektedir. 

Teklifin 4 ve 5 nci maddeleri formül maddelerdir. 

L ( S. Sayısı : 116 ) ^g*'!li!$"*W% 



tümüye Encüı 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No: 2/68 
Karar No: 13 

Yüksek 

Bize Mezusu İzzet AÜçal ve altı arkadaşının, 
Muvakkat kaza salâhiyetiyle başka yerlere gön
derilecek hâkimlere ve aynı mahalde Cumhuri
yet müddeiumumileri ile sorgu hâkimlerine ve
kâlet eden mahkeme, başkâtiplerine verilecek 
tahsisat hakkındaki kanun teklifi, Adliye ve 
Maliye Vekâleti temsilcileriyle, teklif sahiple
rinden îzzet Akçal ve Abdülkadir Eryurt huzu
runda tetkik ve müzakere edildi : 

Adalet tevzii hizmetini aksatmamak, millî 
irade ile münhal hâkim ve müddeiumumiliklere 
tâyin yapılıncaya kadar münhal hâkim veya 
müddeiumuminin işlerini tedvir edebilmek ga
yesiyle 367 sayılı Kanun hükümlerine müsteni
den, çok defa kadrosu müsait bir yerdeki hâkim 
veya müddeiumumi, Adliye Vekâletince muvak
kat salâhiyetle başka mahallere gönderilmekte, 
hâkim ve müddeiumumiler de bu yerlere gitmek 
mecburiyetinde kalmaktadırlar. 

Bulundukları asli vazife mahallinden, mu
vakkat kaza salâhiyetiyle başka yerlere gönde
rilen hâkim ve müddeiumumilere, bu vazifeleri
nin ne kadar devam edeceği önceden belli olma
dığından, durumlarının arz ettiği hususiyet kar
şısında Harcırah Kanunu hükümlerine tâbi tu-
tulmıyarak 2544 sayılı Kanun hükümlerine göre, 
gönderildikleri mahaldeki kadro maaşının üçte 
birinden yarısına kadar olmak üzere Adliye Ve
kilinin tensibedeceği bir miktar para ödenmekte 
ise de, adalet teşkilâtımızda hâkim kadrolarının 
büyük bir kısmının küçük maaşlar halinde bu
lunması, iki üst derecede terfi müddetini dol
durduğu halde kadro kifayetsizliği yüzünden 
terfi edemiyen hâkimlerin mevcudiyeti, ka-iro 
elde edildiğinde iki ay içinde bu kadroların tev
ziini âmir bulunan 6798 sayılı Kanunla değişik 
Hâkimler Kanununun 58 nci maddesi muvacehe
sinde, salâhiyetle gönderilen hâkimlere, gittik
leri yerde kalan 35 liralık maaşının aylık tutarı
nın yarışım teşkil eden 107 lira gibi cüzi bir pa
ra ekseriyetle verilebilmektedir. Salâhiyetle 
başlfa yere giden hâkimlerin eline ayda 107 liva 

3 — 

23 . I . 1958 

Reisliğe 

ile 150 Kpadan fazla bir para hemen hemen ge
çememektedir. 

Bu takdirde ailesi efradı ile ev ve eşyalarını 
asıl memuriyet mahallinde bırakan hâkimin sa
lâhiyetle tâyin edildiği yerde günde 4 ilâ 5 lira 
'bir para eline geçmesi karşısında, salâhiyetle 
başka yere tâyin büyük maddi tedirginliklere 
sebebolimaktadır. Umumiyetle kendisine salâhi
yet verilen hâkim ve müddeiumumiler, salâhi
yetle tâyinin neticelerinden kurtulmak için ra
por almakta, bu yüzden hizmet de aksamakta
dır. 

Bu sebepten 2544 sayılı Kanundaki1 kadro 
maaşını esas alan sistemi ilga ederek, hâkime 
gittiği yerde, katlanacağı külfet ve bu yüzden 
yapmak zorunda kalacağı 'masrafları karşılıya-
cak nispette önceden muayyen bir tahsisat veril
mesini hedef tutan (kanun teklifi yerinde ve isa
betli görülmüştür. 

981 sayılı Kanun hükümlerine göre müddei
umumi veya sorgu hâkiminin gaybubeti halinde, 
mensubolduğu ceza hâkiminin tensibi ile müd
deiumumi veya sorgu hâkimine vekâlet eden 
başkâtiplere, diğer memuriyetlerde olduğu gibi 
bir vekâlet maaşı verilmesi lâzımıgelirken, veril
m e ğ i görülmektedir. 

Bu hal esasen maaşları az olmasına mukabil, 
vazifeleri çok ağır ve yüklü bulunan başkâtip
leri mağdur kıldığı kadar, vekâlet ettikleri 
müddeiumumi veya sorgu hâkiminin vazifele
rini şevkle ifaya da mâni teşkil ettiğinden; 981 
srayılı Kanuna tevfikan C. Müddeiumumisiyle, 
muavinlerine veya sorgu hâkimlerine vekâlet 
eden ibaşkâtiplere Maaş Kanununun 8 nci mad
desi gereğince vekâlet maaşı verilmesini istih
daf eden teklifin 2 nci kısmı da musip görül
müştü!*. 

'Teklifin 1 nci maddesinde yazılı hâkim keli
mesine ilâveten her türlü tereddütleri bertaraf 
etmek maksadiyle, hâkim, müddeiumumi veya 
muavinleriyle sorgu hâkimlerine kelimeleri ilâ
ve olunmuştur. 

( S . Sayısı : 116 ) 
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Evvelce tatbikatta bir ihtilâf mevzuu olma
dığından Hâkimler Kanunu hükümlerine göre 
sorgu hâkimlerine salâhiyet yetkisi verilen hâ
kim namzetlerinin de, salâhiyet maaş ve tahsisa
tından faydalanacağı tabiî bulunduğundan ay
rıca madde metnine hâkim namzetleri kelimesi 
ilâve edilmemiştir. 

Teklifte salâhiyet maaşına esas olarak ileri 
sürülen günde 12 liradan 20 liraya kadar yev
miye miktarı, bir hâkimin salâhiyetle gittiği 
yerde ihtiyar etmek zorunda kalacağı masraflar 
ve katlanacağı külfetler göz önünde bulunduru
larak az görülmüş, azadan Balıkesir Mebusu Va-
cid Asena'nın teklifi üzerine 15 liradan 25 lira
ya kadar şeklinde tadil ve yükseltilmiştir. 

Muvakkat kaza salâhiyetiyle başka yere tâ
yin olacak hâkimlere bundan evvelki 2544 sa
yılı Kanunun tatbikatında da olduğu üzere, 
verilecek yevmiyenin, her hâkimin şahsına de
ğil, Adliye Vekâletince vaz'edilecek 15, 18 ve
ya 20 lira gibi umumi bir kıstas üzerinde siy-
yanen tâyin edileceği tabiî bulunduğundan, bu 
hususların madde metnine ayrıca ithaline mahal 
görülmiyerek mazbataya işaretle iktifasına karar 
verilmiştir. 

İkinci maddeye vuzuh vermek maksadiyle 
C. Müddeiumumisinden sonra muavinleriyle ke
limesi ilâve edilmiş, birinci ve ikinci maddeler
de başkaca değişiklik yapılmıyarak aynen ka
bul edilmiştir. 

üçüncü ve dördüncü maddeler aynen kabul 
edilmiş, beşinci maddeye Maliye Vekili kelimesi 
ilâve edilmiştir. 

Halen münhal hâkim kadrolarının 600 ü aş
mış bulunması münhal yerlerde adalet tevzii va
zifesini aksatmadan yürütebilmek için çok kifa
yetsiz olan salâhiyet maaşlarının artırılmasın
daki âcil zaruret dölayısiyle teklifin müstaceli
yetle ve takdimen müzakeresine de ittifakla en
cümenimizde karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. Reisi 
Aydın 

c. üikü 

M. M. Kâtip 
Çanakkale Sakarya 

S. Sezgin T. Barış 
Afyon K. Balıkesir • Burdur 
O. Talu V. Asena B. Kayaalp 

Bursa, Çorum Denizli 
//. Bayrı M. K, Biberoğlu î. Hadımhoğlu 

Gazianteb İzmir Manisa 
A. Şahin N. Davran Â. Akın 

İmzada bulunamadı 
Maraş Mardin Rize 

//. F. Evliya M. A. Ankan M. önal 
Sakarya Trabzon 

N. Kirişcioğlu S. Z. Ramoğlu 
Urf a Uşak Yozgad 

A. Akan A. R. Akhıy%koğlu M. Ataman 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No, 2/68 
Karar No. 59 

» . VI . 195 S 

Yüksek Reisliğe 

Rize Mebusu İzzet Akçal ve altı arkadaşı
nın, muvakkat kaza salâhiyetiyle başka yerlere 
gönderilecek hâkimlere ve aynı mahalde Cum
huriyet müddeiumumileri ile sorgu hâkimlerine 
vekâlet eden mahkeme başkâtiplerine verilecek 
tahsisat hakkındaki kanun teklifi Adliye Encü
meni mazbatasiyle birlikte encümenimize hava
le edilmiş olmakla teklif sahibi, Adliye ve Mali
ye vekâletleri mümessilleri hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, gerekçesinde yazılı mucip se
beplere istinaden : 

1. 367 sayılı Kanuna göre salâhiyetle başka 
mahallere gönderilen hâkim ve müddeiumumiler
le sorgu hâkimlerine 2544 sayılı Kanun hükümle
rine tevfikan verilmekte olan aylık tahsisat ye
rine yevmiye verilmesini; 

2. 981 sayılı Kanuna tevfikan Cumhuriyet 
müddeiumumisi ve sorgu hâkimine vekâlet eden 
mahkeme başkâtiplerine 1108 sayılı Maaş Kanu-
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nunun 8 nci maddesi gereğince vekâlet maaşı te
diyesini istihdaf etmektedir. 

Teklifin şevkini mucip sebepler üzerinde en
cümenimizde cereyan eden müzakerelerden son
ra maddelerin müzakeresine geçilmiş ve muvak
kat kaza salâhiyetiyle başka mahallere gönderile
cek hâkimlere gönderildikleri yerlerdeki zaruri 
masraflarını karşılamak üzere 6245 sayılı Harci-
rah Kanununun 14 ncü maddesinin 5 nci fıkrası
nın tadili suretiyle muvakkat kaza salâhiyeti ile 
bulundukları müddet zarfında bu kanun hüküm
leri dairesinde harcırah yevmiyesi verilmesi uy
gun görülmüş ve bu maksadın temini için mezkûr 
fıkradaki (muvakkat kaza salâhiyeti ile gönderi
lenlere yalnız gidiş ve dönüşleri için harcirah ve
rileceğine dair olan) hüküm kaldırılarak 5 nci 
fıkranın (muvakkat kaza salâhiyeti ile gönderi
lenlere) şeklinde değiştirilmesi kabul edilmiştir. 

Teklifin ikinci kısmı, mahakimin teşkilâtı
na ait ahkâmı muaddel 469 sayılı Kanunun 5 
nci maddesine 981 sayılı Kanunun birinci mad-
ddesiyle eklenen fıkrada (Müddeiumumi ve Sor
gu Hâkiminin gaybubetinde Reis veya hâkimin 
tensibi ile bunlardan birine ait vazifeleri mah
keme başkâtibinin görebileceği) tasrih edilmiş 
olduğu cihetle bu vazifeyi ifa eden mahkeme 
başkâtiplerine vekâlet maaşı verilmesini ihtiva 
etmektedir. 

Encümenimiz, mahkeme başkâtiplerinin ka
nunen mevdu vazaifi vekâleten ifa etmelerinden 
mütevellit vekâlet maaşı almalarını yerinde mü
talâa ederek bu hususu temin maksadiyle 981 
sayılı Kanunun birinci maddesinin son fıkrasın
da gerekli tadilâtı yapmıştır. 

Kanun teklifinin ihtiva ettiği hükümler ve 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 64 ncü madde
sinde de (Harcırah mevzuu ile alâkalı hüküm
ler ancak bu kanuna ek olarak çıkacak kanun
larda yer alır.) hükmü yer almış bulunduğuna 
göre, muvakkat kaza salâhiyetiyle başka mahal
lere gönderilecek hâkimlere yevmiye ve harcı
rah verilmesine dair hükmün Harcırah Kanunu
nun tadili suretiyle, mahkeme başkâtiplerine 
vekâlet maaşı verilmesini temin edecek hükmü
nün de 981 sayılı Kanunun birinci maddesinde 
yapılacak değişiklikle tedvini uygun görülmüş 
ve maddeler tefrik edilmek suretiyle iki lâyiha 
olarak ihzar ve kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden tanzim ve kabul olunan 
her iki kanun lâyihası Umumi Heyetin tasvibi
ne arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reisvekili Mazbata M. 
Balıkesir Bursa Zonguldak 
H. îmre H. Köymen S. Ataman 
Afyon K. Ankara Ankara 

M. Â. Ülgen M, Akpınar t. R. Aksal 
Ankara Artvin Diyarbakır 

O. Alışır oğlu Y. Oümü§el II. Turgut 
Elâzığ Erzincan Erzurum 

H. Müftügil R. Bayındır Ş. Erker 
îstanbul tzmir îzmir 
î. Sevel D. Akbel B. Bilgin 

Kastamonu Kocaeli Konya 
H. Dura C. Tüzün M. Bağrıaçık 

Muş Ordu Rize 
Ş. Ağaoğlu A, H. Onat II. Agun 

Rize Sakarya Trabzon 
/. Akçal S, Din çer t. Şener 
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— 6 — 
RİZE MEBUSU İZZET AKÇAL VE ALTI 

ARKADAŞININ TEKLİFİ 

MADDE 1. — 367 sayılı Kanuna göre mu
vakkat kaza salâhiyeti verilerek başka yerlere 
gönderilen hâkimlere maaşlarına ilâveten gün
de .12 liradan 20 liraya kadar Vekâletçe tensib-
edilecek miktarda tahsisat verilir. 

Bu tahsisat Adliye bütçesinin maaş tertibin-
deki kadro tasarrufundan ödenir. 

MADDE 2. — 981 sayılı Kanuna tevfikan 
C. Müddeiumumisi veya, «orgu hâkimine ait va
zifeleri gören mahkeme başkâtiplerine 1108 sa
yılı Maaş Kanumınıın 8 nei maddesi gereğince 
vekâlet maaşı verilir. 

MADDE 3. — 2544 sayılı Kanun yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. - - Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükmünü icraya 
Adliye Vekili memurdur. 

ADLİYE ENCÜMENİNİN^ TADİLİ 

MADDE 1. —367*-s<ıy4İı*-Kttftiuaaa^#re mu-
vakkafr^kaza salâhiyeti vv«#üeBek *&^ka<^eriere 
gönderilen «hâkim, C.^î^id4«iwa^n»si^eşfaa.mıı-
avinleriyle--- sorgu .«hâkimlerine *ma^ta#jöa*»ilâve-
ten«#imde 15hUmdm~2fcik'aF&>*kaÂav ^,\§»k«iet-
ee t«n#i}>edile0ek.rîftikta*da tftfeskatr-veriüir. 

Bu tah*isat< Ad4iye-%ütşe»i»in^ BM«ş*tcatifein-
deki kadro tasaî*»«fıaıwian ödenir. 

MADDE 2. —'1*81 sayılı -.Kanuna tevfikan 
C. Müddeiumumisi veya nraavinleriyle sorgu'hâ
kimine ait vazifeteri gören m afekeme' başkâtiple
rine 1168 sayılı "Maaş Kamıntmuri 8~nci madde
si gereğince v«ltMet maaşı i r i l i r . 

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

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü matktesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. —- Bu kanun hükmünü - icraya 
Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Muvakkat kaza salâhiyeti ile başka, yerlere gön
derilecek Hâkimlerle aynı mahalde, C. Müddei
umumileri. İle Sorgu Hâkimlerine vekâlet eden • 
mahkeme başkâtiplerine verilecek tahsimt hak-

kında kanım teklifi 

Muvakkat kaza, -SaiûhifÇ.ti ile İLÜşka 0H&r.e gön-
derile€efc7MkfmUrle aynı ırtaftalde C. *MMdei-
umumileri ile sm*guKMMmkHne vökâfot eden 
mahkeme başkâtiplerine, verilecek tahsimt" hak

kında kanun UMifi 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLÎ | 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 14 p.Ml 
maddesinin 5 nci fıkrasının tadiline 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 10. I I . 1954 tarihli ve 6245 
sayılı Harcırah Kanununun 14 ncü maddesinin 
5 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edil
miştir. 

(5 — Muvakkat kaza salâhiyeti ile gönderi
lenlere ;) 

MADDE 2. — 2544 sayılı Kanun yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ie- I 
raya İcra Vekilleri Heyeti memurduı\ 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Muhakimin teşkilâtına ait ahkâmı muaddel 469 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine 981 sayılı 
Kamınla eklenen fıkranın tadili hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Muhakimin teşkilâtına ait ah
kâmı muaddel 469 sayılı Kanunun 5 nci mad
desine 981 sayılı Kanunun birinci maddesiyle 
eklenen fıkra aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. 

(Müddeiumumi ve sorgu hâkiminin gaybu
betinde reis veya hâkimin tensibi ile. bunlar
dan birine ait vazifeleri mahkeme başkâtibi 
umumi hükümler dairesinde vekâlet maaşı al
mak suretiyle «örebilir.) 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ie-
raya Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

I I • • » I I 

( S . Sayısı : 116) 




