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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Sayın mebuslardan bâzılarına izin verilmesi 
hakkındaki Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi okundu ve izinler ayrı ayrı kabul edildi. 

Hatay Mebusu Abdullah Cilli'nin tahsisatına 
ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi okundu ve tahsisatının verilmesi kabul 
olundu. 

Çeltik ekimi kanunu lâyihasının, teşkil edi
lecek Muvakkat Encümende görüşülmesi kabul 
edildi. 

1861 sayılı Jandarma Efradı Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline, bu kanuna bir ek ve iki 
muvakkat madde eklenmesine ve muvakkat 3 
ncü maddesinin kaldırılmasına dair Kanun ka
bul olundu. 

Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesinin ta
dili hakkındaki kanun teklifinin görüşülmesi. 
alâkalı vekil hazır bulunmadığından bir defaya 
mahsus olmak üzere tehir edildi. 

«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masının Fransızca metnine mütedair tashih Pro
tokolü» nün tasdiki hakkındaki kanun lâyihası 
ile, 

Vezirköprü'nün Kiranalan köyünden 1931 
doğumlu Ahmet kızı, Fatma'dan doğma Ayşe 
Şener'in affı hakkındaki kanun teklifinin birin
ci müzakeresi bitirildi. 

Kadınların siyasi haklarına dair Sözleşmenin 
tasdikine, 

Ticari numuneler için E. C. S. Karnesi hak
kında 1 Mart 1956 tarihinde Brüksel'de tanzim 
olunan Gümrük Sözleşmesinin tasdikine, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya 
Hükümeti arasında münakit 1 Mart 1930 tarihli 
Ticaret ve Seyrisefain Muahedenamesinin 16 ncı 
maddesinin meriyetten kaldırılmasına dair mek
tupla, İngiltere tarafından Türkiye menşeli tif
tik ve palamuta tanınan gümrük tavizlerine 
dair mektubun tasdikine, 

Türkiye, İran, Irak ve Pakistan arasında 20 
Ocak 1958 tarihinde imzalanan «Gümrük ka
nunlarının ve nizamnamelerinin ihlâlinin önlen
mesine, soruşturulmasına ve tecziyesine müteda
ir Karşılıklı Yardım Sözleşmesi» nin tasdikine 
dair kanun lâyihalarının birinci müzakereleri 
bitirildi. 

Millî Müdafaa Vekâleti İlmî İstişare Kuru
lu teşkiline dair kanun fc&bul olundu. 

Trimci ve ateşçi sıfatiyle gemilerde işe alı
nacakların asgari yaş haddinin tesbdtine dair 
15 sayılı Sözleşmenin tasdik edilmesi ve bu 
Sözleşmeye katılmamız hakkındaki kanun lâyi
hası ile, 

Deniz işlerinde çalıştırılacak çocukların as
gari yaş haddinin testoti hakkında 58 sayılı 
Sözleşmenin tasdik edilmesine ve tou Sözleşme
ye kakılmamıza dair kanun lâyihasının birinci 
müzakereleri bitirildi. 

1706 sayılı Jandarma Kanununun 3148 sa
yılı Kanunla muaddel 18 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun lâyihasının görüşül
mesi, alâkalı vökil hazır bulunmadığından bir 
defaya mahsus olmak üzere tehir edildi. 

Türkiye ile Norveç arasımda imzalanan Kül
tür Anlaşmaisının tasdikine, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Birleşik Kı-
rallığı arasında imzalanan İş Birliği ve Kültür 
Anlaşmasının tasdikine dair kanun lâyihaları 
ile, 

Deniz İş Kanununun 23 ncü maddesinin (1) 
ve (2) numaralı bentlerinin tadiline, 

3008 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesinin 
tadiline ve bu kanuna üç madde eklenmesine 
dair kanun tekliflerinin birinci müzakereleri bi
tirildi. 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederas
yonu arasında ticari mübadelelere ve tediyelerin 
tanzimine mütaallik 12 Eylül 1945 tarihli An
laşmaya zeylen 6 Ocak 1958 de imzalanan lâyi
hanın tasdikine, 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasında münakit 15 Nisan 1955 tarihli 
Ticaret ve Ödeme Protokolüne zeylen 20 Hazi
ran 1957 tarihinde imzalanmış olan Lahika ve 
eki Protokol ve mektuplarla, 2 Aralık 1948 ta
rihli ödeme Anlaşmasının sonradan vâki tadil
lerle birlikte meriyet müddetlerinin uzatılması 
zımnında teati edilen mektupların tasdikine dair 
kanun lâyihalarının birinci müzakereleri bitiril
di. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin davetlisi 
olarak memleketimizi ziyaret etmekte bulunan 
İngiliz Parlâmento Heyeti alkışlar arasında mü
zakere salonuna dâhil oldular. 

Riyaset kürsüsünde bulunan Reisvckili Agâh 
Erozan, asîl, dost ve müttefik İngiliz milletinin 
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Parlâmento azalarını Büyük Millet Meclisi adına 
selâmladıktan sonra, 

Bu ziyaret münasebetiyle gönderilen İngiliz 
Lordlar ve Avam Kamaraları Reislerinin mek
tupları okundu. 

Avrupa Konseyi Âzası memleketler arasında 
tıbbi tedavi maksadiyle harb malûllerinin müba
delesine mütedair Anlaşmanın tasdiki hakkında
ki kanun lâyihasının birinci müzakeresi biti
rildi. 

Askerî Temyiz Mahkemesi Reisi, Müddei
umumi ve azaları ile askerî adlî hâkimlere tah
sisat verilmesi hakkındaki Kanunun birinci 
maddesine bağlı cetvelin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifinin görüşülmesi, alâkalı vekil 
hazır bulunmadığından bir defaya mahsus ol
mak üzere tehir edildi. 

îş Kanununun 13 ncü maddesinin 5 nci fık
rasının tadili hakkındaki kanun teklifinin bi
rinci müzakeresi bitirildi. 

Birleşmiş Milletler Andlaşması iJe Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtına bağlı ihtisas müessese
lerinin ana sözleşmeleri, Avrupa Ekonomik 
îş Birliği Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri arasında mü-
nakit Ekonomik îş Birliği Anlaşması, Avru
pa Konseyi Sözleşmesi ve Hükümetimiz tarafın
dan imza edilmiş veya edilecek sair anlaşma, 
andlaşma ve sözleşmelerin icaplarından ola
rak ilgili hükümet ve teşekküller veya bunlar 
namına hareket edecek müesseseler ile kredi, 
yardım ve ödeme anlaşmaları akdine Hüküme
tin salahiyetli kılınması hakkındaki kanun lâyi
hası görüşüldü, heyeti umumiyesi açık oya arz 
edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa 
Konseyi Millî Mülteciler ve Avrupa'daki nüfus 
fazlalıkları iskân fonu arasında akdolunan mu
kavele ile eki mektupların tasdikine, 

Atom Enerjisi sahasında bir Emniyet Kon
trolü kurulması hakkındaki Sözleşme ve bu Söz

leşme ile ihdas olunan mahkeme ile alâkalı Pro
tokolün ve Radyoaktif Yakıtlar Kimyevi Ayır
ma Avrupa Şirketi Sözleşmesi ve Statüsünün 
tasdikine dair kanun lâyihalarının birinci mü
zakereleri bitirildi. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
h.ıkkmdaki 6235 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve mezkûr kanuna 4 ve 
5 nci muvakkat maddelerin ilâvesine dair ka
nun teklifinin görüşülmesi, alâkalı vekil hazır 
bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üze
re tehir edildi. 

Biga'nın Yeniçiftlik köyü nüfusunda kayıtlı 
Hasanoğlu, Hamdiye'den doğma 4 . 1 . 1 9 oS do
ğumlu Ali Yıldınm'ın affı hakkındaki kanun 
teklifinin heyeti umumiyesi üzerinde görüşüldü. 

Birleşmiş Milletler Andlaşması ile Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtına bağlı ihtisas müessese
lerinin ana sözleşmeleri, Avrupa Ekonomik 
İş Birliği Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri arasında mü-
ııakit Ekonomik İş Birliği Anlaşması, Avru
pa Konseyi Sözleşmesi ve Hükümetimiz tarafın
dan imza edilmiş veya edilecek sair anlaşma, 
andlaşma ve sözleşmelerin icaplarından ola
rak ilgili hükümet ve teşekküller veya bunlar 
namına hareket edecek müesseseler ile kredi, 
yardım ve ödeme anlaşmaları akdine Hüküme
tin salahiyetli kılınması hakkındaki kanun lâyi
hası için toplanan reylerin tasnifi neticesinde 
nısabolmadığ] anlaşıldığından kanun lâyihası 
için ikinci defa reye müracaat olunacağı tebliğ 
edildi. 

20. V . 1959 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere înikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Kütahya Mebusu 
Agâh Erozan Kemal özer 

Kâtip 
Kırklareli Mebusu 

Mehmet Ali Ceylân 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyiha 
1. — Karayolları yapımı için girişilecek sâri 

taahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono ihra
cına yetki verilmesi hakkındaki 7090 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin tadiline dair kanım 

lâyihası (.1/358) (Nafıa- ve Bütçe encümenle
rine) 

2. — Orta - Doğu Teknik Üniversitesi kanunu 
lâyihası (1/357) (Maarif, Hariciye, Maliye ve 
Bütçe en cüm en leri11e) 
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î : 70 20 .5 . 
3. — Bursa Mebusu Necdet Azak'm, İşçi ve I 

iş veren sendikaları ve sendika birlikleri hak
kındaki 5018 sayılı Kanuna üç madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Çalışma Encümeni 
mazbatası (2/264) (Ruznameye) 

4. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ve An
kara Mebusu Bülent Ecevit'in, Dahilî Nizamna
menin 155 nci maddesinin tefsiri hakkında tak-

REÎS — Yoklama yapılacaktır efendim. 
(Diyarbakır mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 

1. — Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nın, Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesi kanunu lâyihası
nın teşkil edilecek muvakkat bir encümende mü
zakere edilmesine dair takriri (4/119) 

REÎS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Keisliğe 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi kanunu lâ

yihasının, ehemmiyeti ve müstaceliyetine bina
en, bir an evvel kanuniyet kesbetmesi için hava
le edilmiş olduğu (Maarif, Hariciye, Milliye ve 

1. — Birleşmiş Milletler Andlaşması ile Bir
leşmiş Milletler Teşkilâtına bağlı ihtisas mües
seselerinin ana sözleşmeleri, Avrupa Ekonomik 
îş Birliği Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri arasında münakit 
Ekonomik İş Birliği Anlaşması, Avrupa Kon
seyi Sözleşmesi ve Hükümetimiz tarafından imza 
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riri ve Teşkilâtı Esasiye Encümeni mazbatası 
(4/95) (Ruznameye) 

5. — Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt'-
un, Mebuslukla birleşmesi caiz olmıyan işler 
hakkında kanun teklifi ile Ordu Mebusu Atıf 
Topaloğlu ve iki arkadaşının, mebusluk sıfa-
tiyle telifi caiz görülmiyen ahvalin tesbitirfe 
dair kanun teklifi ve Teşkilâtı Esasiye Encü
meni mazbatası (2/298, 299) (Ruznameye) 

REİS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyorum 
efendim. 

Bütçe encümenlerinden) seçilecek beşer azadan 
mürekkep muvakkat bir encümende görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Maarif Vekili 
.C. Yardımcı 

REÎS — Maarif, Hariciye, Maliye ve Bütçe 
encümenlerinden seçilecek beşer azadan mürek
kep muvakkat bir encümen kurulmasını reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

edilmiş veya edilecek sair anlaşma, andlaşma 
ve .sözleşmelerin icaplarından olarak İlgili hü
kümet ve teşekküller veya bunlar namına hare-
ket edecek müesseseler ile kredi, yardım ve öde
me anlaşmaları akdine Hükümetin salahiyetli 
kılınması hakkında Kanun (1/327) 

B İ R Î N C Î C E L S E 
* Açılma saati : 15,09 

REİS — Agâh Erozan 

KÂTİPLER : M. AH Ceylân (Kırklareli), Kemal Özer (Kütahya) 
m 

3. — YOKLAMA 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

5. — İKİNCİ DEFA REYE KONULAN MADDELER 
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î : 70 20.5. İ959 C : 1 
BEİS .— Geçen İnikatta açık reye arz edil

miş, fakat msabolmadığı için kanun lâyihası tek
rar açık oyunuza arz edilmiştir; 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Bitlis Mebusu Rifat Bingöl'ün, Avukat
lık Kanununun 7016 sayılı Kanunla muaddel 4 
ncü maddesinin (E) bendinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adliye Encümeni mazba
tası (2/150),(1) 

REİS — Heyeti ıımumiyesi üzerinde söz is-
tiyen var mı? 

İZZET AKÇAL (Rize) — Mazbata okunsun, 
efendim. 

M. DAÎM SÜALP (Siird) — Mazbata okun
sun. 

RBÎS — Mazbatanın okunması talebedilmek-
tedir, okuyoruz. 

(Adliye Encümeni mazbatası okundu.) 
RE lS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti-

yen var mı ? 
Buyurun Rifat Bingöl. 
RİFAT BİNGÖL (Bitlis) — Muhterem arka

daşlar; 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 7016 
sayılı Kanunla muaddel 4 ncü maddesinin (e) 
fıkrasının, tadili hakkındaki tasarı hazırlanmış 
ve Adliye Encümenince de müzakeresi tamam
lanarak yüksek heyetinize arz edilmiştir. 

Bu tasarıya ait mazbata okundu ise de İten
deniz mazbatada ve tasarıda hâkim olan kana
atlerin kısaca hulâsasını arz edeceğim. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere Avukatlık 
Kanununun 3 ncü maddesiyle avukatlar; maaş, 
ücret ve aidat mukabili hiçbir vazife kabul ede
mezler. Bu hâkim prensibi, mütaakıp 4 ncü mad
dede bâzı istisnalar vaz'edilmiştir. Bunlar ara
sında; mebuslar, vilâyet ve belediye meclisleri 
azaları, üniversite ve yüksek, tâli mektepler öğ
retim mensupları, hususi müessese ve şahısların 
mücavir avukatları ve anonim ve kooperatif şir
ketlerin meclisi idare azaları, murakıpları, hayır 
ve ilim müesseselerinin reis ve azaları 3 no,\\ 
madde hükmünden istisna kılınmışlardır, (ieçeıı 
devrede kabul buynrulan 7016 sayılı Kanunla 
bu istisnalar arasına, iktisadi Devlet teşekkülle
rinin meclisi idarelerinde vazife almış reis, âza 
ve murakıplerine de bu hak tanınmıştır. 

(.1) 22 S. Sayılı matbua zaptın somundadır. 

Kabul buyurulan istisnai hükme göre İkti
sadi Devlet,teşekkülleri nıeyamnda mütalâa etti
ğimiz Emekli Sandığı; Toprak Mahsulleri Ofisi, 
Ziraat Bankası ve emsali teşekküllerin idare he
yetlerinde vazife almış olan avukatlar kendi 
mesleklerini serbestçe icra ettikleri halde hususi 
kanunlarla kurulmuş ve iş mahiyetleri itibariyle 
farklı görülmiyen İller Bankası ve İşçi Sigor
taları Meclisi idarelerince vazife alan reis, âza 
ve murak iplerin bu haktan istifade edemedik
leri tatbikat sonunda görülmüş ve mukayyet 
avukatların barolardan terkini cihetine gidildiği 
anlaşılmıştır. Bu suretle aynı menşeden gelen, 
aynı mesleke sâlik bulunan ve hattâ aynı işi 
gören avukatlardan bir kısmının avukatlık yap
malarına cevaz gösterilmesi, bir kısmının bu 
haktan mahrum bırakılmasında ciddî bir sebep 
de yoktur. Bu Avukatlık Kanununun dördüncü 
maddesinde kabul edilen istisnaların tadadı 
olarak zikredilmesinden, hususi hukuk hükümle
rine göre kurulmuş bulunan İller Bankası, İşçi 
Sigortaları Kurumunun bu meyanda zikredil
memiş bulunmasından ileri gelmektedir. 

Bu tasarıyı hazırlayıp yüksek huzurunuza 
getirmekle avukatlık meslekinde çalışanlar ara
sında görülen bu ikiliği ve farkı ortadan kaldır
mak, meslekdaşlar arasında vahdeti temin et
mek maksat ve hedefi güdülmüştür. 

Kurulmuş müesseselerde avukattan başka 
doktor, mimar, mühendis ve emsali serbest 
meslek sahipleri kendi iç bünyelerini takip ve 
icrada muhayyer bulundukları halde kanunda 
istisnaların tadadı olarak sayılmış • bulunması 
dolayısiyle avukatlar bu haktan istifade ede
memişlerdir. Bu suretle aynı menşeden gelen 
aynı meslek sahibi bulunan ve aynı işi gören 
avukatların bir kısmının avukatlık yapmasın
da cevaz görülüyor, bir kısmı bundan mah
rum bırakılıyor. Bunda ciddî bir sebep görü
lemez. Bu tasarıyı hazırlayıp yüksek huzuru
nuza getirmekle avukatlık meslekinde çalışan
lar arasında kurulan bu ikiliği ortadan kaldır
mak, meslekdaşlar arasında vahdeti temin etmek 
maksat ve hedefi güdülmüştür. Kaldı ki İller 
Bankası ve İşçi Sigortaları meclisi idarelerinde 
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vazife alan kimselerin kendi serbest meslekleri
ni icra edemiyeceklerdne dair de kurumlarına 
ait teşkilât kanunlarında mâni bir hüküm 
yoktur. Bu hale uzun zaman devam edilmesin
de âmme için ve serbest meslek ashabı için bir 
fayda mülâfhaza edilemez. Esasen kanunun ta-
dadi olarak kaydı da bu mahrumiyeti istihdaf 
etmektedir. Kabul edilecek yeni bir kanunla 
hukukan eşitlik temin edilmiş olacaktır. Bu 
sebeple kıymetli reylerinizden mahrum etme
menizi istirham ederim. 

Şimdilik mâruzâtım budur. 
REİS — Başka söz istiyen var mı efendim? 

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

Birinci maddeyi okuyoruz. 

Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesinin tadili 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3499 sayılı Avukatlık Kanu
nunun 7016 sayılı Kanunla muaddel 4 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

MADDE 4. — A) Mebuslar, vilâyet ve be
lediye meclis azalan, 

B) Üniversite, yüksek tâli mektep profe
sör, mualim, doçent ve asistanları; 

C) Hususi müessese ve şahısların müşavir 
ve avukatları; 

D) Hakemlik, tasfiye memurluğu, kaza 
mercilerinin veya adlî bir dairenin verdiği 
her hangi bir vazife ve hizmet; 

E) Anonim, kooperatif şirketleri, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ile hususi hukuk hüküm
lerine tâbi ve sermayesi Devlete veya diğer 
âmme hükmi şahıslarına ait bulunan teşek
küllerin ve (hayır ve ilim müesseselerinin idare 
meclisi reis, âza ve murakıpleri, 

3 ncü madde hükmünden müstesnadır. 
Şu kadar ki, bunlardan mebuslar ile, İkti

sadi Devlet Teşekkülleri ve hususi hukuk hü
kümlerine tâbi ve sermayesi Devlete veya di
ğer âmme hükmi şahıslarına ait bulunan te
şekküllerin idare meclisi reis, âza ve mura
kıpleri Hazinenin, belediye ve hususi idarele
rin, vilâyet ve belediyelerin idare ve muraka
besi altında bulunan daire ve müesseselerin ve 
sermayesinin yandan fazlası Devlete ait şirket 
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ve müesseselerin, vilâyet ve belediye meclisi 
azaları da mensuboldukları hükmi şahısların 
aleyhindeki dâva ve işleri kabul ve takipten 
memnudurlar. 

Bu memnuiyet avukatların şeriklerine de 
şâmildir. 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ VACİD ASENA (Balıkesir) — Efendim, 
4 n.cü maddenin (B) bendinde «Üniversite, yük
sek tâli mektep profesör muallim, doçent ve 
asistanları» olarak yazılmıştır. Halbuki esas 
metinde «Yüksek» ile «Tâli» kelimesi arasında 
veya kelimesi bulunmaktadır. Bu kelime unu
tulmuştur. (ıB) bendi şöyle olacaktır: «Üniversi
te, yüksek veya tâli mektep profesör, muallim, 
doçent ve asistanları» -

İkinci olarak (D) bendinde, sonunda «Vazife 
ve hizmet» diye yazılmıştır. Bu da «Vazife ve
ya hizmet» diye değiştirilecektir. 

Mâruzâtım dâhilinde bu iki bendin tashi
hini istirham ediyorum. 

REİS •— Encümeni dinlemiş bulunuyorsu
nuz. Encümenin tashih ettiği şekilde maddeyi 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Adliye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin birinci müzakeresi bit
miştir. 

2. — 1706 sayılı Jandarma Kanununun 3148 
sayılı Kanunla muaddel 18 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ile Tun
celi Mebusu Arslan Bora'nın, Jandarma Kanu
nunun 3148 sayılı Kanunla değiştirilen 18 ntt 
maddesinin son fıkrasının tadiline dair kanun 
teklifi ve Millî Müdafaa ve Dahiliye encümen 
leri mazbataları (1/215, 2/90) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen var mı? Maddelere geçilmesini reylerinize 

(1) 78 8. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1706 sayılı Jandarma, Kanununun 3148 sayılı 
Kanunla muaddel 18 nci maddesinin değiştiril 

mesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1706 sayılı Kanunun muaddel 
18 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«Madde 18. — Kanun ve nizamnamelerin ve 
bunlara müstenit saliihiyettar makamlardan ve
rilen emirlerin mükellef tutmadığı hiçbir iş jan
darmadan istenemez ve jandarma hiçbir suretle 
esas vazifesi harie'inde kullanılamaz. 

Ancak zaruri hallerde Dahiliye Vekilinin 
emriyle jandarma subaylarının valilik ve kay
makamlık, jandarma astsubaylarının nahiye 
müdürlükleri vekilliklerinde muvakkaten istih
damları caizdir.» % 

RElS — İMadde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının birinci müzakeresi bit
miştir. 

3. — İçel Mebusu Yakup Karabulut ve 
Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, Askerî Tem
yiz Mahkemesi Reis, Müddeiumumi ve azalan 
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ile askerî adlı hâkimlere tahsisat verilmedi 
hakkındaki 6775 sayılı Kanuna bağlı cetvelin 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Kay
seri Mebusu Hakkı Kurmel ve Sakarya Mebusu 
Baha Hun'un, Askerî adlî hâkimlere hâkim 
ödeneği verilmesi hakkında kamun teklifi ve 
Millî Müdafaa Encümeni mazbatası ile Tunceli 
Mebusu Arslan Bora'nm, Askerî Temyiz Mah
kemesi Beis, Müddeiumumi ve azaları ile askerî 
adlî hâkimlere tahsisat verilmesi Imkkında^ki 
6775 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve MiMî 
Müdafaa Encümeni mazbatası ile, Muvakkat En
cümen mazbatası (2/127,2/225,2/136,2/54) (1) 

REİS — Heyeti umuıniyesi üzerinde söz 
istiyen var mı?.. Maddelere geçilmesini reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Mazbatada müstaceliyetle müzakere de ta-
lebedilmektedir. Lâyihamın müstaceliyetle mü
zakeresini reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

Askerî Temyiz Mahkemesi Reis, Müddeiumumi 
ve âzalariyle askerî adlî hâkimlere tahsisat ve
rilmesi hakkındaki Kanunun birinci maddesine 

bağlı cetvelin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Askerî Temyiz Mahkemesi 
Müddeiumumi ve âzalariyle askerî adlî hâkim
lere tahsisat verilmesi hakkındaki 6775 sayılı 
Kanunun birinci maddesine bağlı cetvel kal
dırılmış ve yerine ekli cetvel kabul olunmuş
tur. 

(i) 207 S. Saydı matbua zaptın sonundadır. 
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\ Askerî Temyiz Mahkemesi Birinci ve İkinci ] 
Reisleri, müddeiumumisi adlî ve askerî aza
ları, Millî Müdafaa Vekâleti Askerî Ada
let Başkam. Askerî Adalet Teftiş Heyeti \- 800 
Başkanı, Erkânı Harbiyei Umumiye Riya
seti Askerî Adlî Müşaviri, orgeneral, kor
general veya eşitleri, askerî adlî hâkimler 

Tümgeneral veya eşitleri askerî adlî hâ 
kimler 
Tuğgeneral veya eşitleri askerî adlî hâkim
ler 
Albay veya birinci sınıf askerî adlî hâkim
ler , 
Albay veya birinci sınıf askerî adlî hâkim
ler 
Yarbay veya ikinci sınıf askerî adlî hâkim
ler 

Kıdemli binbaşı veya kıdemli 3 ncü sınıf] 
askerî adlî hâkimler 
Binbaşı veya üçüncü sınıf askerî adlî hâ
kimler 
Kıdemli yüzbaşı veya dördüncü sınıf as
kerî adlî hâkimler 
Yüzbaşı veya 5 nci smıf askerî adlî hâkim
ler 

Kıdemli üsteğmen veya kıdemli 6 ncı sınıf ] 
askerî adlî hâkimler [ 
Üsteğmen veya 6 ncı smıf askerî adlî hâ- f 
kimler J 

Teğmen askerî adlî hâkimler J 
(Staj müddetleri hariç) J 

L 550 

350 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSÎ NUSRET 
KÎRİŞClOĞLU (Sakarya) — Efendim, 7244 
numaralı Kanunla maaş asılları yerine, tutar
ları kabul edildiğinden bu cetveldeki maaş asıl
larının da aynı suretle tashih edilmesini rica ede
rim. 

REİS — Madde hakkında başka söz istiyen 
var mı?... Maddeyi, encümenin teklif ettiği veç
hile, yani «Maaş asılları» yerine «Tutarları» şek
linde reyinize arz ediyomım. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddeye göre tahsi
sat alanların tayın bedellerini alması ve bu tah
sisatlarından vazgeçmelerine bağlıdır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
ZÎHNl ÜNER (Nevşehir) « - Söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun, efendim. 
ZİHNÎ ÜNER (Nevşehir) — Muhterem ar

kadaşlarım; encümence kabul edilen ikinci mad
deye göre, birinci maddeye göre tahsisat alan
ların tayın bedellerini alması bu tahsisatlarından 
vazgeçmelerine bağlıdır. Yani kendi kararlariyle 
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bu tahsisattan vazgeçerlerse o vakit tayın bedeli 
alabileceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; burada kendi ih-
tiyaciyle vazgeçmemek halleri de olabilir. Me
selâ, hava tebdili, hastalık, izin ve saire gibi. 
Yüksek malûmunuzdur ki, iki ay müddetle bn 
sebeplerle hâkimlik vazifesini yapmıyanlar hâ
kimlik tazminatı alamazlar. 

Binaenaleyh, kendi ihtiyarında oknıyan se
beplerle bu vazifeyi yapamayanlar hem hâkim
lik tazminatını alamazlar, hem de askerî tahsi
satı olan tayın bedelini alamazlar. Halbuki 
tayın bedelleri hiçbir kayıt ve şarta tâbi değil
dir, hastalık hallerinde, hattâ maaş hakların
dan mahranı olduğu zaımanlarda bile tayın be
delini almaya devam eder. Bir iltibasa mahal 
kalmaması bakımından, her hangi kendi ihti
yarında olmıyan bir sebeple hâkimlik tazmina
tını alamadıklar] hallerde asikerî hâkimlerin 
tayın bedelini almakta devam edebilmeleri için 
bu maddenin şu şekilde tadilini yüksek tasvip
lerinize arz ediyorum. («Doğru, doğru» sesleri) 

Takririmi, «Birinci maddeye göre tahsisat 
alanlara tayın bedeli verilmez. Her hangi bir 
sebeple tahsisat almıyanlara bu tahsisatı alma
dıkları müddetçe tayın bedeli verilmeye devam 
edilir.» şeklinde arz ediyorum. 

Zannediyorum (ki, Muvakkat Encümen de 
bu mâruzâtıma iştirak edecektir. Kabulünü is
tirham ediyorum. (Soldan, «doğru, doğru» ses
leri) 

REİS — Encümen. 

MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA ÎZZET 
AKÇAL (Rize) — Komisyon, teklifin bu kısmı 
üzerinde, çalışmaları esnasında durmuştu. Fil-
hal teklif komisyonun kabul ettiği şekildedir. 
Maddenin kapalı yazılmış olması iltibasa ma
hal verebilir. Nitekim arkadaşımız acaba böyle 
mi diye endişe etmektedir. Komisyon arkada
şımız gibi d üşü ntm ektedir, teklife iltihak et
nikteyiz. 

REÎS — Arkadaşımızın takriri tok imzalı
dır. Tahsisata taallûk ettiği için, 127 ncî mad
deye göre 50 imzalı olması lâzımdı. Fakat en
cümenin istiraiki karşısında mesele halledilmiş 
ölüyor. Şimdi takriri okuyoruz. 
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Yüksek Reisliğe 

Şifahen arz ettiğim sebeplerle : 
İkinci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ve teklif eylerim. 
Nevşehir 

Zihni Üner 

MADDE 2. — Birinci maddeye göre tahsisat 
alanlara, tayın bedeli verilmez. 

Her hangi bir sebeple bu tahsisatı alamıyan-
lara, bu tahsisatı almadıkları müddetçe, tayın 
bedeli verilmesine devam edilir. 

REİS — Maddeye bu şekilde iştirak ediyor 
musunuz!. 

MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA ÎZZET 
AKÇAL (Rize) — iştirak ediyoruz. 

REÎS —• Encümen iştirak ediyor. Takrirde 
teklif edilen metni 2 nci madde olarak reyi
nize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 28 Şubat 195!) ta
rihinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Madde hakkında bir takrir var, 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Üçüncü maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

rica ederim. 

MADDE 3. — Bu kamın neşri tarihinde 
meriyete girer. 

îçel 
Yakup Karabulut 

REİS — Söz isteyen var mı! . Encümen 
filhal iştirak ediyor mu?. 

MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA ÎZZET 
AKÇAL (Rize) — İştirak ediyoruz. 

REÎS — Encümen filhal iştirak ediyor. Tek
lif edilen metni 3 ncü madde olarak reyinize arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu, icraya Millî 
Müdafaa Vekili memurdur. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSÎ NUS-
RET KİRÎŞCİOĞLU (Sakarya) — Efendim, 
maddede «Bu kanunu icraya Millî Müdafaa 
Vekili memurdur.» denmiştir. Halbuki «Bu ka
nunun, hükümlerini icraya îera Vekilleri He
yeti memurdur.» olacaktır. 
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REİS — Maddeyi encümenin teklif ettiği 

veçhile reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerindeki mü
zakere bitmiştir. Son olarak söz isteyen var mı?.. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık oyunuza arz 
ediyorum. 

Anlaşmalara dair olan kanun lâyihasına oy
larını kullanmıyanlar lütfen kullansınlar. 

Oylama muamelesi bitmiştir efendim. 

4. —•• Artvin Mebusu Mecit Bumin, Afyon 
Karahisar Mebusu Orhan Uygun ve Konya Me
busu Osman Bibioğlu ile Sinob Mebusu Mah
mut Pınar'm, Türk Mühendis ve Mimar Oda
ları Birliği Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna, hükümler ilâvesine 
dair kanun teklifleri ve Nafıa ve Adliye encü
menleri mazbataları (2/67, 161, 257) (1) 

REÎS — Bu kanun teklifleri geçen İni
katta müzakere edilecekti. Ancak alâkalı ve
kil bulunmadığından bir defaya mahsus ol
mak üzere geri bırakılmıştı. Nafıa Vekilinin 
ikinci defa bulunmaması dolayısiyle müza
keresine devam ediyoruz. 

Heyeti umumiyesi üzeinde söz isteyen var 
mı efendim? Maddelere geçilmesini reyinize 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler.. 

. Kabul edilmiştir. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği hak
kındaki 6235 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve mezkûr kanuna 4 ve 5 nci 

muvakkat maddelerin ilâvesine dair Kanun 

MADDE 1. — Türk Mühendis Ve Mimar 
Odaları Birliği hakkındaki 6235 sayılı Kanu
nun 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 21, 23 ve 32 nci mad
deleri aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miş ve kanuna 4 ve 5 nci muvakkat maddeler 
ilâve olunmuştur. 

Madde 1. — Türkiye hudutları içinde mes
lek ve sanatlarını icraya, kanunen salahiyetli 
olup da meslekî faaliyette bulunan sjvil ve as
kerî yüksek mühendis, yüksek mimar, mühen
dis ve mimarları teşkilâtı içinde toplıyan hük
mî şahsiyeti haiz (Türk Mühendis ve Mimarları 

(1) 245 S. Sayıh matbua zaptın sonundadır. 
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Odaları Birliği) kurulmuştur. Birliğin ve odala
rın merkezi Ankara'dır. 

REÎS — Söz isteyen va mı? Maddeyi reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
İer... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Âmme hizmetlerine yarar bir 
teşekkül olan birliğin maksat ve gayeleri şun
lardır : * 

a) Bilûmum mühendis ve mimarları ihtisas 
kollarına ayırmak ve her kol için bir oda tesis 
etmek; 

Merkezde idare heyeti, haysiyet divanı ve 
Murakıpler gibi vazifelilere yetecek kadar âza
sı bulunmıyan odanın merkezini, jumumi he
yetinin tesbit ve tâyin edeceği yerde açmak, 
bu suretle aynı ihtisasa mensup meslek men
suplarını bir odanın bünyesinde toplamak; 

b) Âmmenin ve memleketin menfaatleri, 
meslekin inkişafı, meslek mensuplarının hak ve 
salâhiyetleri bakımından lüzumlu gördüğü bü
tün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak; 

c) Meslek ve menfaatleriyle alâkalı işlerde 
resmî makamlarla iş birliği yaparak gerekli 
yardımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslek
le alâkalı bülcümle mevzuatı normları, fennî 
şartnameleri incelemek ve bunlar hakkındaki 
düşünceleri alâkalılara bildirmek. 

REÎS — Söz isteyen var mı? Maddeyi reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Birliğin idare uzuvları şunlar
dır : 

a) Birlik Umumi Heyeti; 
b) Birlik tdare Heyeti; -
c) Yüksek Haysiyet Divanı. 
REÎS — Söz isteyen var mı? Maddeyi re

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

Madde 4. — Birlik Umumi Heyeti; her yıl 
odalar umumu tarafından odaya kayıtlı bu
lunan âzanm % 5 i nispetinde ve on kişiden az 
ve yüz kişiden fazla olmamak üzere seçilen de
legelerden teşekkül eder. 

Birlik Umumi Heyetinin vazifeleri şunlar
dır : 

a) Birliğin teşekkül maksadına mütaallik 
kararları ittihaz etmek, 
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b) Meslekî inkişafı ve gerekli faaliyetleri 

hakkında sahalar aramak ve bu hususların esas
larını tesbit etmek, 

c) idare Heyetinin çalışmalarım ve hesap
larını incelemek, direktifler vermek, 

d) Varidat ve masraf bütçelerini, 
e) Daimî veya muvakkat, ücretli veya üc

retsiz vazifeleri tâyin ve ücretlerini tesbit et
mek, '*' 

i) İdare Heyeti, Haysiyet Divanı azalarını 
ve murakıpleri ve bunların yedeklerini seç
mek, 

Birlik hissesini ödemiyen âza, Umumi Heyet 
toplantısına katılamazlar. 

REİS — Encümen. 
NAFIA ENCÜMENİ REİSİ SÜLEYMAN 

KURANEÎ ı(G-azianteb) — Efendim, Ibu madde
de, «Birlik Umumi Heyeti her yıl Odalar Umu
mu tarafımdan» denmiş, «Odalar Umumi Heye
tince» olacaktır. 

Bir de (D) (bendinde «Varidat ve raıasraf büt
çelerini» yazılmış, «Varidat ve masraf Ibütçeleri
ni (kahul etımek» olacaktır. 

Son fıkrada da (Birlik hissesini ödemiyen 
âza) denmiştir, (Birlik hissesini ödemiyen oda
lar) olacaktır. Bu tashihlerin yapılmasını rica 
©diyorum. , 

REtS — Maddeyi yapılan değişiklikle tek
rar okuyoruz. 

Madde 4. — Birilik Umumi Heyeti; her yıl 
odalar Umumi Heyetince odaya kayıtlı bulunan 
âzanm % 5 i nispetinde ve on kişiden az ve yüz 
kişiden fazla olmamak üzere seçilen delegeler
den teşekkül eder. 

Birlik Umumi Heyetinin vazifeleri şunlar
dı r : 

a) Birliğin teşekkül 'maksadına ımütaallik 
kararları ittihaz etmek 

b) Meslekî inkişafı ve gerekli faaliyetleri 
hakkında sahalar aramak ve bu hususların esas
larını tesbit etmek; 

c) idare Heyetinin çalışmalarını ve hesap
larını incelemek, direktifler vermek; 

d) Varidat ve masraf bütçelerini kabul et
mek; 

•e) Daimî veya muvakkat, ücretli veya üc
retsiz vazifelileri tâyin ve ücretlerim tesbit et
mek ; 

f) idare Heyeti, Haysiyet Divanı azalarını 
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ve muraikıpleri ve 'bunların yedeklerini seçmek; 

Birlik hissesini ödemiyen odalar, Umumi He
yet toplantısına katılamazlar. 

REİS —• Söz istiyen var mı 1 Maddeyi reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Birlik idare Heyeti; her oda bir 
âza ile temsil edilmek üzere mevcut oda adedine 
göre Birlik Umumi Heyetince seçilecek azalar
dan ıteşekkül eder. idare Heyeti aralarından 
'gizli reyle Reis, Reisvelkili, kâtip ve muhasip 
seçer. İdare Heyetinden (ayrılan iâza hangi oda
ya mensup ise onun yerini yedek âzası alır. 

RElS — Söz istiyen var mı, 'efendim? Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Birlik Umuma Kâtibi, Birlik 
İdare Heyeti tarafından tâyin olunur. Vazifesi, 
umumi ve idare heyetleri kararlarını ve birlik 
işi erini y ü rütmekti r. 

Umumi Kâtip İdare Heyeti toplantılarına 
iştirak eder, düşüncelerini bildirir ancak, reye 
iştirak edemez. 

NAFIA ENCÜMENİ" RElSl SÜLEYMAN 
KURANEL (Gaziantcb) — Efendim, bu mad
denin o ncü satırında «Umumi ve İdare heyet
leri» denmiştir. «Umumi Heyetle İdare Heyeti» 
sebilinde düzeltilecektir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen?.. Yok. 
Maddeyi bu şekilde reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 12. --- Birlik gelirleri şunlardır : 
a) Birlik İdare Heyetinin odalara kayıtlı 

âza adedine göre heı* yıl için âza başına tesbit 
ve odalar bütçelerinden ödenecek his-olunac 

se, 
b) Odalarca yapılacak fevkalade yardım

lar, 
e) Neşriyat gelirleri, 
d) Yardım ve bağışlar, 
e) Sair gelirler. 
RElS *-- Buyurunuz. ^ 
NAFIA ENCÜMENİ. 

KURANEL (Gazianteb) 
Heyetinin) değil (İdare 
Tashihini rica ederim 

REİS — Maddeyi (İdare Heyetince 

REİSİ SÜL UYMAN 
- (a) Bendinde (idare 
Heyetince) olacaktır. 

şek-
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linde tashih suretiyle kabul edenler. Etmiyen-
]eı\. Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Her ihtisas şubesi yalnız bir 
oda açar. İhtisas ve iştigal mevzuları ayrı olan 
mühendis ve mimarlar; ancak İhtisas veya iş
tigal mevzularının taallûk ettiği odaya kaydo
lunurla r. 

REİS — Söz istiyen?.. Yok. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Şube Umumi Heyeti o şube
ye kayıtlı asıl azalardan; Oda Umumi Heyeti 
ise odaya kayıtlı asıl azalardan teşekkül eder. 

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

Madde 23. — Oda İdare Heyeti, Oda Umu
mi Heyetince seçilen beş veya yedi azadan 
teşekkül eder. 

İdare Heyeti kendi aralarından gizli reyle 
Reis, Reisvekili, Kâtip ve muhasip seçer. 

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

Madde 32. — Odaların gelirleri : 
a) Âza kaydiyeleri; 
b) Âza yıllık aidatı; 
c) Hizmet karşılığı alman ücretler; 
ç) Vesika ücretleri; 
d) Neşriyat hasılatı; 
e) Bağış ve yardımlar; 
f) Para cezaları; 
g) İştiraklerden mütevellit kârlar: 
h) Meslekî müsabakalarda derece ve man

siyon alanlarla jüriye âza seçilenlerin alacak
ları paraların yüzde beşleri; 

i) Müteferrik gelirler. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Muvakkat madde 4. — Birlik İdare Heyeti 

bu kanunun neşrinden itibaren 6 ay içinde bir
lik ve odaların durumunu nizamname ve tali
matnamelerini bu kanun hükümlerine uydur
maya, hariçte olan oda merkezlerini Ankara'ya 
getirmeye, ihtisas ve iştigal mevzuları dışındaki 
odalara kaydolanları mensubolduğu odaya nak
letmeye ve bu hususlara riayet etmiyenler hak
kındaki 6235 sayılı Kanunun 38 nci maddesi 
hükümlerini tatbika mecburdur. 

REİS — Söz istiyen var mı? Maddeyi reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 
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MUVAKKAT MADDE 5. — Bu kanunun 

meriyete girdiği tarihe kadar tahakkuk eden 
borçlar tahsil olunur. 

REİS — Söz istiyen var mı? Maddeyi reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Birinci maddenin heyeti um ilmiyesini reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun ııe§ri tarihinde me
riyete girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Söz istiyorum. 
REİS — Lâjdhanm birinci müzakeresi oldu

ğu için tümü hakkında konuşmanız mümkün 
değildir. İkinci müzakerede konuşursunuz. 

Birleşmiş Milletler Andlaşması ile Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtına bağlı ihtisas müesseselerinin 
ana sözleşmeleri, Avrupa Ekonomik İş Birliği 
Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri arasında münakid Ekonomik 
İş Birliği Anlaşması, Avrupa Konseyi Sözleş
mesi ve Hükümetimiz tarafından imza edilmiş 
veya edilecek sair anlaşma, andlaşma ve sözleş
melerin icaplarından olarak ilgili hükümet ve 
teşekküller veya bunlar namına hareket edecek 
müesseseler ile kredi, yardım ve ödeme anlaşma
ları akdine Hükümetin salahiyetli kılınması hak
kındaki lâyihaya (313) rey verilmiştir. (312) 
kabul, (1) ret. Lâyiha kanunlaşmıştır. 

Askerî Temyiz Mahkemesi Reisi, müddeiu
mumi ve azaları ile askerî adlî hâkimlere tahsi
sat verilmesi hakkındaki kanun teklifine oy ver-
miyen var mı? 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

5. — Biga'nın Yeniçiftlik köyü nüfusunda 
kayıtlı Hasanoğlu, Hamdiye'den doğma 41.1933 
doğumlu Ali Yıldırımdın affı hakkında Arzuhal 
ve Adliye encümenleri mazbataları (5/27) 
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REİS — Geçen İnikat heyeti umumiyesi üze

rinde müzakereye başlanılmıştı, devam ediyoruz. 
Orhan Kökten!.. 
ORHAN KÖKTEN (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlar, bir ilkokul öğretmeninin 
hırsızlık fiilinden dolayı 8 aya mahkûm olması 
ve bu cezasının affı hakkında gecen İnikatta mü
zakere başlamıştı. Ben bir öğretmenin nasıl hır
sızlık ettiğine lıayret ettim bir. Bu öğretmenin 
aldığı nedir? Bir tutam yulaf! Buna da hayret 
ettim. Bir öğretmenin bir tarladan aldığı bir 
tutam yulaf için bir vatandaşın mahkemeye 
müracaat etmesine ve bu kadar masrafa girme
sine hayret ettim. Bu sebeplerden dolayı dosyayı 
tetkik ettim ve şimdi dosyanın münderecatıııı 
kısaca arz edeceğim. 

Muhterem arkdaaşlarım, öğretmen Ali Yıldı
rım mezunen Yeni Çiftlik köyünde bulunurken 
Karabiga'da deniz bayramına gidiyor. Dönüşte 
aynı köyden Mustafa Gül isminde bir şahsın 
yaylısında onunla beraber dönüyordu. Bir yere 
geldikleri sırada Mustafa Gül öğretmen Ali Yıl
dırım'a «Bu tarla bana aittir, arabadan in de 
şuradan bir tutam yulaf al» diyor. Öğretmen te-
reddüdediyor. Bu tereddüdü gören arabacı tek
rar öğretmenden, «Tarla benimdir, in bir demet 
yulaf al» diyor. Öğretmen iniyor bir demet yu
laf eliyor, arabacıya veriyor, o da atlarına yedi
riyor. Aradan zaman geçiyor. İzzet ismindeki 
tarla sahibi, tetkik ediyor yulafı öteden beri ara
larında geçimsizlik olan arabacı Mustafa'nın al
dığını tesbit ediyor ve mahkemeye müracaat edi
yor. Bu arada daha evvel Mustafa'yı dâva et
miş bulunuyordu, her ikisi daha evvelden esasen 
geçimsizlik yüzünden mahkemelik olmuşlardır. 

İlk dâva dilekçesinde tarla sahibi İzzet öğ
retmen Ali Yıldırım'ı şahit olarak gösteriyor. 
Fakat mahkeme ilerledikçe öğretmen maznun 
mevkiine intikal ediyor ve şahitlerin bir kısmı
nın olayı olduğu gibi hikâye etmesine, anlatma
sına rağmen, maalesef arabacı Mustafa ile bera
ber bu öğretmene de 8 ay hüküm veriliyor. 

Muhterem arkadaşlar; hepiniz takdir buyu
rursunuz ki, öğretmen, her şeyden evvel ahlâk 
sahibi olan ve muhitine ahlâk ve fazilet telkin 
etmek mecburiyetinde olan bir insandır. Bir öğ
retmen, hiçbir zaman hırsızlık yapmaz. Binlerin, 
on binlerin içinde her hangi bir öğretmen bir 
hırsızlık vakasına karışacak olursa bu da mu
hakkak bedeli bir lira tutan bir tutam yulaf ol-
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mıyacaktır. Bu vaka dolay isiyle öğretmenin mah
kemeye intikal etmesi; öteden beri muğber olan 
Mustafa'nın intikam almak ve ceza çektirmek 
istemesindendir. Binaenaleyh, öğretmen burada 
tamamen masum olduğu halde arabacı Musta
fa'nın iğfaline kapılarak 8 ay mahkûm edilmiş
tir. Bu öğretmeni daha, fazla mağdur etmek ben
ce doğru bir hareket değildir. Esasen Adliye ve 
Arzuhal encümenlerimiz bu hususu tezekkür ede
rek her iki encümen de ittifakla öğretmenin af 
talebinin is'afma karar vermiş bulunuyorlar. 
Benim de istirhamım öğretmen hakkındaki af 
kararının ittihaz edilmesinden ibarettir. 

Saygılarımla. 
REİS —• Sadettin Yalım. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok muh

terem arkadaşlar, geçen oturumda ve bu otu
rumda müzakere edilen bu af talebine kalben iş
tirak ediyorum. Yalnız Muhterem Heyetten bu 
münasebetle şu istirhamda bulunacağım. Hü
kümetten de aynı şeyi rica edeceğim; 

Hudutları muayyen ve şümulü fazla taşkın 
olmamak şartiyle ufak bir af lâyihasının Hükü
metten veyahut teklif olarak mebus arkadaşlar
dan gelmesi zamanının geldiğine kaniim. Çün
kü bu af talebleri konuşulduğu zaman bâzı hu
suslarda, affa da Meclisin ittifakla taraftar ol
duğunu görüyoruz. Esasen hükümlü veya zanlı 
vatandaşların buraya akseden hâdiseleri üzerin
de Yüksek Heyetin kanaatleri ekseriya atıfetle 
neticelendiğine göre, bu hâdise üzerinde dura
lım. Dâvaları buraya kadar aksetmiyen ve affa 
lâyık daha birçok vatandaşların bulunduğuna 
kaaniim. Yüksek Heyeti Umumiye karşısına 
böyle ufak suçlarla ilgili af teklifleri getirildiği 
takdirde, bunun sonu gelmez. Nitekim günde
min 7 nci maddesinde tekrar İzmit doğumlu bir 
doktorun af talebi var. Gerek Arzuhal Encü
meni ve gerekse Adliye Encümeni bu gibi hal
lerde ekseriya affa taraftar olduğuna göre, buna 
Yüksek Heyetin huzurunda tercüman olmak is
tedim. 

REİS — Hüseyin Bayrı. 
HÜSEYİN BAYRI (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlarım, burada mahkeme kararının müna
kaşasını yapmamız doğru olmaz, kanaatindeyim. 
Mevzuubahis şahıs Meclisin merhamet ve affına 
lâyık mıdır, değil midir? Meselesinde hâdisenin 
şekline göre ve suç ile ceza arasında bir nispet 
teşkil etmek suretiyle bir karar vermek duru-
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mundayız. , Öğretmen suç işliyemez kaziyesini 
bir esbabı mucibe olarak kabul etmek hatalı olur. 
Mahkemece karar verilmiş, Temyizden geçmiş, 
karar kesbi katiyet etmiştir. Burada mahkeme 
kararlarının münakaşasını yapamayız. Anayasa
daki mevcut hükme göre hâdisenin oluş şekline 
ve maznunun durumuna göre affa lâyik olup ol
madığı üzerinde durmak lâzımdır. 

Dosya münderecatına göre, af cihetine git
mekte fayda mülâhaza ediyorum. 

REİS — Başka söz istiyen var mi; 
Askerî Temyiz Mahkemesi Reisi, Müddeiumu

mi ve azaları ile askerî hâkimlere tahsisat veril
mesi hakkındaki Kanuna (309) iştirak, (308) 
kabul, (1) ret. Muamele tamamdır. Lâyiha 
kanunlaşmıştır, efendim. 

Buyurun, Cevat Bey. 

ADLİYE ENCÜMENİ REİSİ CEVAT ÜLKÜ 
(Aydın) — Muhterem arkadaşlar, affı talebo-
lunan öğretmen Ali Yıldırım'm dereeattan ge
çerek kaziyei muhkeme haline gelmiş olan ilâ
mı ile suçu sabittir. Bunun başka türlü müta
lâasına imkân yoktur. Adliye Encümenin
de de üzerinde ariz amik görüşülmüş, tetki-
kat yapılmış ve en küçük bir adlî hata 
şeklinde mütalâaya da yer verilmemiştir. 
Bu itibarla ahlâkilik mevzuu • üzerinde ar
kadaşlarımın gösterdiği hassasiyete, bilhas
sa Burhanettin Onat arkadaşımızın söyle
miş olduğu hususlara bütün kalbimizle iştirak 
ediyoruz. Hakikaten bilhassa öğretici mev
kiinde olan bir elemanın, avakibini tahmin et-
miyerek ve mahallî örf ve âdetin tesiri altında 
kalarak, yapmış olduğu bu fiilin, netice itiba
riyle çok küçük olmasından ve bil âhara hisset
miş olduğu nedamet de nazara alınarak, öğret
menlik meslekine bağlılığı karşısında onu niha
yet Yüksek Huzurunuza atıfete lâyık görerek 
mazbatayı getirmiş bulunuyoruz. Yoksa her 
hangi bir suretle bunu mazur gösterecek bir 
vaziyet burada sercl edilemez. Bu bakımdan 
sekiz aylık bir mahkûmiyetle öğretmenlik mes
lekinin nihayete ermesiyle karşılaşan bu zat 
hakikaten mahallinde dürüst tanınmış bir aile 
babasıdır, kendisinin cemiyete iyi bir vatandaş 
olarak iade edilmesi lüzumuna ve içtimai fay
danın bu yönden mevcudiyetine kaani bulunu
yoruz ki, Yüksek Huzurunuza bu bakımdan air 
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talebi ile geldik. Talebimizin nazarı itibara 
alınmasını hassaten rica ederiz. 

REİS — İzzet Bey bir sual sormak istiyorlar. 
Buyurun, sorun efendim. 
İZZET AK ÇAL (Rize) — Hürriyeti tahdi-

deden ceza fiilen infaz edilmiş midir? 
ADLİYE ENCÜMENİ REİSİ CEVAT ÜL

KÜ (Devamla) — Bu hüküm tamamiyle infaz 
edilmiş ve kendisi de halen Biga'da meslekine 
iade imkânını bulamamış bir durumda bulun
maktadır. Kendisini tanıyan arkadaşların söy
lediklerine göre amelelik yapmak suretiyle 
hayatını kazanma yoluna gitmiştir. Bu ceza ne
ticeleriyle birlikte affedildiği takdirde vazife
sine dönmek imkânını kazaımıış olacaktır. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Cezanın yalnız 
hukuki neticelerüıin affı vazifesine dönmek 
imkânını verecek. Bunu böyle mi anlıyacağızf 

ADLİYE ENCÜMENİ REİSİ CEVAT ÜL
KÜ (Devamla) — Evet. Yalnız hukuki netice
lerinin affı vazifesine iadesine imkân verecek
tir. Ancak hukuki neticelerinin affı cezanın af-
fiyle mümkün olacağından lâyiha bu şekilde 
tanzim edilmiştir. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Teşekkür ederim. 
REİS — Başkaica söz istiyen?.. Yok. Madde

lere geçilmesini reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Biga'nın Yeniçiftlik köyü nüfusunda kayıtlı 
Hasanoğlu, Hamdiye'den doğma 4 . 1 . 1933 
doğumlu Ali Yıldırım'in affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Biga'nın Yeniçiftlik köyü 
nüfusunda kayıtlı Hasanoğlu, Hamdiye'den 
doğma 4 . 1 . 1933 doğumlu Ali 'Yıldırım'm 
Biga Asliye Ceza Mahkemesinin 25 . I . 1957 
gün, 956/208 esas ve 957/7 karar sayılı ilânıiy-
le hükümlü bulunduğu sekiz ay hapis cezası 
hukuki neticeleriyle affedilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir . 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE o. — Bu kanunu icraya Adliye Ve
kili memurdur. 
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REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir, efen

dim. 

6'. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle 
Tunus Cumhuriyeti Hükümeti arasında 17 Ni
san 1958 tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşma-
siyle en ziyade müsaadeye mazhar millet kaide
sine mütaallık Protokolün ve ekleri mektupların 
tasdikine dair kanun lâyihası ve Hariciye ve Ti
caret encümenleri mazbataları (1/205) 

REİS — Hariciye Vekili buradalar mı? 
(Burada yok sesleri) Lâyihanın müzakeresini 
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bir defaya mahsus olmak üzere gelecek inikada 
bırakıyorum. 

7. —İzmit Fevzipaşa mahallesi hane 4 te 
kayıtlı Osman Nailoğlu 1332 doğumlu Dr. Mus
tafa Sekip Arda'nın affı hakkında Arzuhal ve 

•Adliye encümenleri mazbataları (5/28) 

REÎS — Adliye Vekili buradalar mı? (Yok 
sesleri) . Kanunun müzakeresini bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek inikada bırakı
yorum. 

Gündemde görüşülecek başka madde kalma
dığından, 22 Mayıs 1959 Cuma günü saat 15 te 
toplanılmak üzere inikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,00 

7. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, Erciş'e bir 
sulh hâkimi ile bir sorgu hâkimi tâyini ve Mura
diye Sulh Mahkemesinin asliye mahkemesi haline 
getirilmesi hususlarının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sualine Adliye Vekili Esat Budakoğlu'-
nun tahrirî cevabı (7/468) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Adliye Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet bu-
yurulmasmı saygı ile rica ederim. 

Van 
Sait Erdinç 

Soru : 
Adliye Vekâleti geçen bir yıl içinde Van'ın 

Muradiye ilçesinin Çaldıran nahiyesindeki Sulh 
Mahkemesini kaldırdıktan sonra; ilçedeki As
liye teşkilâtını da Sulh Mahkemesi haline ge
tirmiş bulunmaktadır. 

Bunun neticesi olarak bu mahkemenin baka-
mıyacağı işler Erciş Mahkemesine devredil
miştir. Halen Erciş'te bir Asliye hâkimi, bir 
savcı vardır. Sorgu işlerine de başkâtip bak
maktadır. 

a) Arazi kadastro mahkemesinin on bin
den fazla dâvasına bakan ve vilâyette fazla işe 

sahip Erciş Adliyeninm işlerini bir hâkimin 
yürütmesine imkân var mıdır? 

b) Erciş Mahkemesine bir sulh hâkimi bir 
de sorgu hâkimi ilk kararnamede tâyin edecek 
misiniz ? 

c) Muradiye Sulh Mahkemesini Asliye 
mahkemesi haline 1959 yılı içinde getirmeyi 
düşünmekte misiniz? 

T. C 
Adliye Vekâleti 

Z. t. U. Müdürlüğü 
Özel : 17472 

16 . V . 1959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü ifa

deli 20 . IV . 1959 tarih ve 7-468-2508-10315 sa
yılı yazılarına karşılıktır: 

Erciş'e bir sulh hâkimi ile bir'sorgu hâkimi 
tâyini ve Muradiye Sulh Mahkemesinin Asliye 
Mahkemesi haline getirilmesi hususlarının dü
şünülüp düşünülmediği hakkında Van Mebusu 
Sait Erdinç'in tahrirî sual takriri incelendi. 

Erciş Hâkim Muavinliğine münasibi tâyin 
edilmiştir. 

Münhal bulunan C. Müddeiumumiliğine de 
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ilk kararname ile tâyin yapılmak suretiyle bu \ 
yerdeki mûnhaller kapatılmış olacaktır. 

Muradiye Sulh Mahkemesinin Asliye Mah
kemesi haline getirilmesi hususuna gelince; 
kaza merkezlerindeki sulh mahkemelerinin cüm
lesinin asliye haline getirilmesi düşünülmek
tedir. Ancak bu teşkilât, temin olunan eleman 
ve iş miktarları nazara alınarak bir sıraya tev
fikan yapılmaktadır. Sırası geldiğinde Mura
diye Sulh Mahkemesi de bu meyanda asliye 
haline getirilecektir. 

Keyfiyetin bu yolda sual sahibine bildiriş
mesine müsaadelerini saygılarımla arz ederim. 

Adliye Vekili 
Esat Budakoğlu 

2. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, Ma
kina Yedek Parçaları T. A, Şirketnin 1956 mali 
yılında Karayolları Umum Müdürlüğüne kaç 
ton grayder bıçağı sattığına dair sualine Sanayi 
Vekâleti Vekili Sebati Ataman'in tahrirî cevabı 
(7/487) 

15 . IV . 1959 
Türkiye Büyük iMllet Meclisi Yüksek Kiyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi Vekili 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi saygı ile rica ederim. 

Ankara 
Recep Dengin 

1956 malî yılı içinde Makina Yedek Parça
ları T. A. Şirketi Nafıa Vekâleti Karayolları 
Umum Müdürlüğüne kaç ton grayder bıçağı 
satmış ve bu satıştan ne kadar para almıştır? 

T. C. 
Sanayi Vekâleti 15 . V . 1959 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
1/129 

Öz : Bir yazılı sora cevabı H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Makamına 
24 . IV . 1959 ta,, 7 - 487/3014 -12488 sa. ya

zınıza : 
Makina Yedek Parçalan T. A. Ş. nin 1956 

yılında Karayolları Umum Müdürlüğüne kaç 
ton grayder bıçağı sattığına dair Ankara Me
busu Recep Dengin tarafından verilen yazılı 
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sual takririnin cevabı aşağıda kaydolunmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Vekâleti V. 

S. Ataman 

«Makina Yedek Parçaları T. A. Şirketi 1956 
malî yılı içinde Karayolları Umum Müdürlü
ğüne 396,5 ton grayder bıçağı satmış ve bu sa
tıştan nakliye ücreti dâhil 512 575,10 T. L. para 
almıştır.» 

3. — Tokad Mebusu Faruf Ayanoğlu'nun, 
Şeker fiyatına yapılan zammın pancar fiyatına 
inikasının düşünülüp düşünülmediğine dair sua
line Sanayi Vekâleti Vekili Sebati Ataman'm 
tahrirî cevabı (7/484) 

6 . IV . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorumun Sanayi Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasıne delâlet Duyu
rulmasını saygı ile rica ederim. 

Tokad 
Dr. Faruk Ayanoğlu 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. O. 1958 sene
sinde 349 423 ton şeker istihsal ve bu istihsal
den safi kâr olarak 15 milyon 365 bin 338 lira 
66 kuruş elde etmiş olduğunu umumi efkâra 
açıklamış bulunmaktadır. Hal böyle, iken pan
carlarını Şeker Şirketine verip bu kârın sağlan
masında fiilen hizmet etmiş olan müstahsilin 
pancar paraları aylardan beri ödenmemektedir. 
47 708 ton şeker istihsali ile yeni bir rekor tesis 
eden Turhal mmtakası müstahsılma tediyatm 
geciktirilmiş olması sebepleriyle, son yapılan şe
ker zammından elde edilen bu kârın 1958 kam
panyasında mubayaa edilen ve şeker stoklarını 
meydana getiren pancara da zam yapılmak su
retiyle inikas ettirilmesi gerekmez mi? Pancar 
fiyatlarına zam yapılacaksa, hangi tarihten iti
baren tatbik mevkiine konacaktır? 

T. C. 
Sanayi Vekâleti 15.V.1959 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1/1,30 

özü : Yazılı bir sual takriri ce-
valbı hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Makamıma 
24 . IV . 1959 tarih, 7-484/2997-12362 sayılı 

yazınıza C. : 
Şeker fiyatına yapılan zammın pancar fi-
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yatma inikasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Tdkad Mebusu Faruk Ayanoğlu tarafın
dan verilen yazılı sual takririnin cevabı ilişik 
olarak takdim kılınmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Vekâleti Vekili 

S. Aitaıııaıı 

Tokad Mebusu Dr. Faruk Ayanoğlu'nun, şeker 
fiyatına yapılan zammın pancar fiyatına inika
sının düşünülüp düşünülmediğine dair olan 
6. IV. 1959 tarihli yazılı sual takriri cevabı :. 

Sual : 
Türkiye Şeker- Fabrikaları A. O. 1958 sene

sinde 849 423 ton şeker istihsal ve bu istihsal
den safi kâr olarak 15 ımilyon 365 bin 338 lira 
66 'kuruş elde etmiş bulunduğunu umumi efkâ
ra açıklamış bulunmaktadır. Hal böyle iken pan
carlarını Şeker Şirketine verip bu kârın sağ-
Ianmasmida fiilen hizmet etmiş olan müstahsi
lin pancar paraları aylardan beri ödenmemek
tedir. 47 708 ton şeker istihsali ile yeni. bir re
kor tesis eden Turhal mmtakaısı müstaıhsılına 
tediyaıtııı geciktirilmiş olması seibepleriyle, son 
yapılan şeker zammından elde edilen bu kârın 
1958 kampanyasında mubayaa edilen ve şeker 
stdklarını meydana getiren pancara da zam 
yapılmak suretiyle inikas ettirilmesi gerekmez 
mi? Pancar fiyatlarına zam yapılacaksa, hangi 
tarihten itibaren tatbik mevkiine konocoktır? 

Cevap : 
1958 yılı kampanyasına ait pancar bedelleri 

her ay muntazam partiler halinde müstahsıla 
(ve bu meyanda Turhal mıntakası müstahsılı-
na) tamamen ödenmiş bulunmaktadır. 

Bu konudaki diğer bir sorunuza verilen 
17. IV . 1959 tarih, özel Kalem 1/109 sayılı 
cevabımızda kaydölunduğu üzere; 1959 mah
sulü pancar fiyatlarına zam yapılmış ve bu 
zamlar 7 . I V . 1959 tarih, 4/11385 sayılı Karar
name ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

4. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Kars'ın 
hangi köy terme 1950 tarihinden beri içme suyu 
getirildiğine dair sualine İynar ve iskân Vekili 
Medeni Berk'in tahrirî cevabı (7/494) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun İmar ve İskân Vekili 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
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delâletlerini saygılarımla rica ederim. 

25 . I I I . 1959 
Kars 

Sırrı Atalay 

1950 denberi Kars ve kazalarının hangit 
köylerine hangi tarihte ve kat; lira nakdî yar
dım, veya ne miktar çimento ve diğer malze
me yardımı yapılarak içme suyu getirilmiştir'? 

Hiç içme suyu bulunmıyan hangi köylere 
su getirilmiştir ? 

Hiç içme suyu bulunmıyan hangi köylerin 
müracaatleri vardır, bu müracaatler üzerine ne 
gibi tedbirler alınmıştır? 

T. C. 
İmar ve İskân Vekaleti 
Tetkik Heyeti Reisliği 

Sayı : 12678 

11 . V . 1959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliği Yüksek 
Makamına 

Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü 
27 . IV . 1959 tarih ve 2926-12174 sayılı, Kars 
Mebusu Sırrı Atalay'a ait tahrirî sual takriri 
alâkası dolayısiyle Nafıa Vekâletine gönderil
mesi icabetmektedir. 

Arz olunur. 
İmar ve İskân Vekili 

Medeni Berk 

o. — Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun, 
Bolu Briket Fabrikasının inşasından vazgeçil
diğinin doğru olup olmadığına dair sualine Sa
nayi Vekâleti Vekili Sebatı Ataman'ın tahrirî 
cevabı (7/501) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

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

Çankırı 
Dr. Dursun Akça oğlu 

Soru: 
Bolu Briket Fabrikasından vazgeçildiği söy

lenmektedir. Bu doğru mudur? Doğru ise vaz
geçilme sebebi nedir? Yapılacaksa ne zaman fa
aliyete geçecektir? 
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T. C. I 

Sanayi Vekâleti . 18 . V . 1959 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 1/131 
öz: Bir yazılı soru cevabı H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Makamına 
27 . IV . 1959 tarihli, 3037 - 12543 sayılı yazı

nıza cevap : 
Bolu Briket Fabrikasının inşasından vazge

çildiğinin doğru olup olmadığına dair Çankırı 
Mebusu Dursun Akçaoğlu tarafından verilen ya
zılı sual takririnin cevabı ilişik olarak sunul
muştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Vekâleti V. 

S. Ataman 

Çankırı Mebusu Dr. Dursun Akçaioğhı'nun 
Bolu Briket Fabrikası hakkındaki yazılı sual 
takriri cevabı : 

Sual : 
Bolu Briket Fabrikasından 'vazgeçildiği söy

lenmektedir. Bu doğru "mudur? Doğru ise vaz
geçilme sebebi nedir? Yapılacaksa ne zamaın fa
aliyete geçecektir? 

Cevap : 
î lk tetkiklerde Karabük 'telki ziftin bağlayıcı 

madde 'olarak kullanılması derpiş* edilmiş iken, 
bilâlhara bu ziftin Karabük işletmelerinin ihti
yacına binaen verilmiyeeeğinm anlaşılması ve 
şeker pancarı melasının da bağlayıcı madde ola
rak istimalinin ekonomik bulunım'ayışı dolayı- I 
siyle, halen bir taraftan bağlayıcı ımadde ola
rak asfalt ve hidrosül'fit maddeleri üzerinde 
tetkiklere devam olunmakta, diğer taraftan da I 
bilhassa bağlayıcı madde kullanılmadan briket I 
yapma imkânları üzerinde çalışılmaktadır. Bu 
ımafesatla Almanya'daki Krupp rfabrikal'ariyle I 
temasa geçilmiş ve sınai tecrübeler için 1,5 ton- I 
luk kömür nümıınesi (gönderilmiştir. I 

Ayrıca bugün için briket tesislerinin 10 mil- I 
yon liralık bir yatırımı (gerektirdiği de hesab- I 
edilmiştir. I 

Bu durum »muvacehesinde 'konu üzerinde ni- I 
bai bir ıkarara varmak üzere bir müddet daha I 
bu tetkik ve tecrübelerin neticelerine intizar I 
edilmesi zaruri 'görülmektedir. I 

6. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, Ma- I 
den Hurdacılığı T. A. Şirketi memurları ta- | 
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rafından gönderilen İhbar mektubu dolaytsiyle e 
ne gibi bir muamele yapıldığına dair sualine 
Sanayi Vekâleti Vekili Sebati Ataman'm tah
rirî cevabı (7/505) 

17 . IV . 1959 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi Vekili ta
rafından yazılı olarak cevaplandırırlmasına de
lâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

Ankara 
Recep Dengin 

Aşağıdaki ihbar mektubu makamınıza gel
miş midir? Gelmiş ise vekâletinizce ne gibi bir 
muamele yapılmıştır? 

Efendim, 
Şirkette halen müfettişler bulunmaktadır. 

Bunun için bizler de bildiğimiz bâzı şeyleri ifa
de etmek istiyoruz. Ancak isim veremiyoruz. 
Çünkü daimî bir kontrol ve tazyik altındayız. 
Bildiklerimiz şunlardır : 

1. Umum Müdür Muavini, Grup Müdürü ve 
Satış Müdürü 1958 yılı içinde birer ay izinli 
olarak şirketten ayrılmışlardır. Fakat izinli 
oldukları sırada vazifeli gösterilmişler ve şir
ketten harcırah ve yevmiye almışlardır. Bu ci
het muhasebe ve personel kayıtları ile sabittir. 
Muhasebe müdürü ve ayrıca iki zat bunu bil
mektedirler. 

2. Hurdacı D da:"31 . XII . 1958 tarih 
ve 10541, 10568, 10567, 10566, 10565, 10564, 
10563, 10562, 10561, 10560, 10559, 10556, 10555, 
10554, 10553, 10552, 10551, 10550, 10549, 10547, 
10546, 10544, 10543, 10542, 10540, 10539 sayılı 
ve tarihsiz 209, 194, 187, 186, 185 numaralı ta
lepnamelerle 10 613 kilo tutarında yedek yeni 
parçalar şirket kamyonlarının tamiri için ve
rilmiştir. Tamir edilen vasıtaları tartarsak 
hepsitıin ağırlık yekûnu ancak bu kadar gelir. 
Binlerce oto yedek parçası bu suretle tamirci ye 
hurdacı D., da geçmiş ve piyasaya sürülmüştür. 

3. Piyasada Facit marka hesap makinaları 
3 500 liradır. Hiçbir yerden teklif almadan 
Umum Müdür Etibank'taki samimî bir arkada
şından Facit marka ve 571 843 sayılı hesap 
makinasım 5 000 liraya satmalmıştır. Bunun 
mahzurlu olduğunu Umum Müdüre Muhasebe 
Müdürü hatırlattığı halde ısrarla bu muba
yaa yaptırılmıştır. 
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4. M. E. isminde Umum Müdürün bir ada- 1 

mı şirketten mütemadiyen alüminyum almak
tadır. Bu adamın şirketten yaptığı mubayaa di
ğer alıcılara nazaran pek çok fazladır. Bu adam 
her Ankara'ya geldiğinde kendisine Umum Mü
dür tarafından ziyafet verilmekte ve bunlar 
şirketin temsil masraflarından eklenmektedir. 
Keza bu adama verilen mallar hiçbir alıcıya 
yapılmıyan bir usulle bonolu olarak satılmakta 
ve vâdesi gelen bono temdidolunmaktadır. 

5. Millî Emlâk Umum Müdürlüğünden 
alman 1942 model Kanada Ford marka 157 180 
motor numaralı araba tamir edilsin diye hurdacı 
ve tamirci D., da verilmiş ve arabayı daireden K. I 
K. ile H. B. alarak 1). Ö. adındaki bu tamirciye 
teslim etmişlerdir. 52 - 4043 numaralı temiz 
kağıdı halen şirkette mevcuttur. Fakat bu 
kamyon meydanda yoktur. N I 

Saygılarımızla 
Maden Hurdacılığı T. A. 

Şirketi memurları I 

T. C. 
Sanayi Vefcâleti 15 . V . 1959 

Hususi Kalem Müdürlüğü 1 
1/128 

T. iB. M. M. Yüksek Makamına 
27. .17 . 1959 T., 7-505/3047-12568 sayılı ya

zınıza C. : I 

Maden Hurdacılığı T. A. Şirketi memurları I 
tarafından gönderilen İhbar unekltubu dolayı- I 
siyle ne ıgibi !bir imuajmele yapıldığına dair An- I 
kara Mebusu Recep Denigin tarafından verilen 
yazılı sual takririnin cevabı aşağıda kaykMun- I 
ımuıştur. I 

Saygılarımla arz ederim. I 
Sanayi Vekâleti V. 

S. Ataman I 

(iBahis konusu ihibar mektubu vekâletimize I 
gelmiş ive gereği yapılmak: üzere adı ıgeçen §ir- I 
kette tetMk ve teftişte bulunan veMlet nıüfett- I 
fişlerine tevdi ediıknişltir.) I 

7. — Ankara Mebusu Mustafa Yeşil'in, K%- I 
ztlcahamam'm Pazar nahiyesindeki Sulh Hâkim- I 
liginin kaldırılması sebebine dair sualine Adliye I 
Vekili Esat Bud-akoğlu'nun tahrirî cevaba (7/520) \ 

. 1959 0 : 1 
28 . IV . 1959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Adliye Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini 
saygılarımla rica ederim. 

Ankara 
Mustafa Yeşil 

Kmlcahamam 'm Pazar nahiyesinde .5 - 6 se
neden beri .sulh hâkimliği vazifesini ifa etmekte 
bulunan hâkim, bu nahiyeden hernedense kaldı
rılmıştır. Sebebi nedir! 

İktisadi ve coğrafi durumu itibariyle mühim 
bir nahiye merkezi olan, hattâ kaza olması için 
gerekli muamelenin tekâmül ettirilerek vilâyet 
makamına müracaat yapıldığı halde, bu nahiye 
merkezinden "bu hâkimin alınması mezkûr nahiye 
halkını müşkül durumda bırakmıştır. 

Tekrar bu nahiye merkezine bir hâkim tâyini 
düşünülmekte midir? 

T, C. 
Adliye Vekâleti 16.V.1959 

Z. 1. U. Müdürlüğü 
17471 Özel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğin? 
Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü ifa

deli 6 . V . 1909 gün 7 - 520/3114 - 12764 sayılı 
yazılarına karşılıktır. 

Ankara Mebusu Mustafa Yeşil'in Kızılcaha
mam'a bağlı Pazar nahiyesindeki Sulh Hâkim
liği teşkilâtının kaldırılması sebebiyle tekrar hâ
kim tâyini düşünülmekte olup olmadığı hakkın--
da tahrirî sual takriri incelendi : 

1S57 ve 1958 seneleri içinde teşkilâtımızdan 
. çok sayı da hâkimin istifa suretiyle ayrılması 
üzerine alınan bir prensip kararına tevfikan 
nahiye sulh hâkimleri ve bu meyanda Pazar 
Adlî teşkilâtı da ilga edilmiştir. 

Eleman dunumu müsait bir hak ıgeldiği tak
dirde nahiye sulh mahkemelerinin ihyası mümkün 
olup olmadığı tetkik olunacaktır. Bugün için 
açılmaları hakkında bir prensip kararı mevcut 
değildir. 

Keyfiyetin bu suretle sual sahibine bildirilme
sine emir ve müsaadelerini saygılarımla arz 
ederim. 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

216 



I : 70 20 . 5 .1959 Ö : İ 
Birleşmiş Milletler Andlaşması ile Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bağlı ihtisas müesseselerinin 
ana sözleşmeleri, Avrupa Ekonomik İş Birliği Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri arasında münakit Ekonomik îş Birliği Anlaşması, Avrupa Konseyi Sözleşmesi 
ve Hükümetimiz tarafından imza edilmiş veya edilecek sair anlaşma, andlaşma ve sözleşmelerin 
icaplarından olarak ilgili hükümet ve teşekküller veya bunlar namına hareket edecek müesseseler 
ile kredi, yardım ve ödeme anlaşmaları akdine Hükümetin salahiyetli kılınması hakkındaki 

Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kamın kabul edilmiştir.) 

ADIYAMAN 
Gıuıi Gürsoy 
Şefik San 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Kemal Özçoban 
Neeati Topeuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 
Oazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Bren 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 

Âza adedi 610 
' Rey verenler : 313 
Kabul edenler : 312 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler l 

Reye iştirak etmiyenler : 276 
Münhal mebusluklar 2 1 

[Kabul edenler] 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Neeati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Piraye Levent 
E t em Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Ali ti eri 
Mücteba Iştm 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Rifat Bingöl 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh E rozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 

%J 

Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolorı 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Malini Alyot 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 

Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fal in Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem , 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Âkşit 
Turan Bahadır 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 
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EDİRNE 
Rasih Gürkan 

Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Melik Fırat 
Sait Kantar el 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZIANTEB 
ihsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Sadık Altmcan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 

t : 70 20.1 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Ali Lâtifaoğlu 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Sedat Çetintaş 
Selim Erengil 
Ayşe Günel 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Celâl Ramazanoğlu 
İbrahim Sevel 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Neemi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
İlhan Sipahioğlu 
Fevzi Uçaner 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 

. 1959 C : 1 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Ishak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoglıı 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
Ahmet ihsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
S. Sümri Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin Özkefeli 
Emin Topaler 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Atıf Akın 

Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Şeni i Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
ihsan Yalkm 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Ali Gürün 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 
Nnsret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt • 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Tevfik Heri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 



Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Uhısoy 

StlRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SINOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 

î : 70 20.5 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Hasan Gürkan 

TOKAD 
Keramettin Gençler 

TRABZON 
Selâhattin Karayavuz 
Hasan Polat 

1959 C : 1 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
M. Reşit Tarakçıoğlu 
Osman Turan 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 

Numan Kurban 
Fuad Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Tahir öktem 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 

[Müstenkifler] 
MUŞ 

Giyasettin Emre 

[Reye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğln 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer (t.) 
Mustafa Öztürk (I.) 
Osman Talu 

AĞRI 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İsmail İnan 
İbrahim Saffet Omay 
tlyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Sadık Erdem 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Halil İmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 

Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okçuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Mahmut Güçbilmez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat (t.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri A n ğ , 
Nuri Onur 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügil 
Nâzım öztürk 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüso.yin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Cevdet San 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
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Sabahattin Kadirbeyoğln 
Avni Karaman 

.Hüsrev Polat 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
İzzetin Çilli (I.) 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan ikiz 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
tbrahin Gürgen 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Haradi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fıı ad Cebesoy 
Faruk Nafiz Oamhbel 
(t) 

Muhlis Erden er 
Hüsamettin Giray 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtnnea (I.) 
Lûtfi Kırdar (V.) 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Yusuf Salman 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Nuri Yamut 

ÎZMlR 
Sebatı Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Selim Ragıp Emeç (î.) 

İ : 70 20.5 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Kkmel Kavur (I.) 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
Vamık Tayşi 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim ilker 
Behranı Öcal 
ibrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KAYSERİ 
Osman Kavuncu 
Fahri Köşkeroğlu 

KIRKLARELİ 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Dursun Erol 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
Ahmet Koyuncu 
Sami Soylu 

KÜTAHYA 
ibrahim Germeyen oğlu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Tevfik Unsal an 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Hikmet Bayur (t.) 

1959 C : 1 
MARAŞ 

Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Zeki Dede 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

SAMSUN 
ıMaei Berkman 
Ömer Güriş 

SttRD 
Suat Bedük 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzîoğîu 
Necati Ilter 
Edip Imer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kınkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Morau 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Ahmet tspirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabrı Dilek 
Mahmut Goloğlu (Rs 
V.) (I.) 
Fikri Karanis 
O. Nuri Lermioğlu 
Salih Zeki Ramoğlu 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 
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URFA 

Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
I. Etem Karakapıcı 
E. Mahmut Karakurt 

Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 

Avni Ural 
VAN 

Abdülvahap Altınkay-
nak 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

Necati Diken 
Ali Kaya 
Mustafâ Saraç 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

ZONGULDAK 
Cemal Zühtü Aysan 

[Münhal mebusluklar] 
Ankara 

Artvin 

Aydın 

Bursa 

o 

1 

1 

1 

Edirne 

Eskişehir 

İstanbul 

Kastamonu 

1 

1 

2 

1 

Kırklareli 

Kocaeli 

Konya 

Muğla 

1 

1 

1 

1 

Sinob 
Van 
Yozgad 
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Askerî Temyiz Mahkemesi Reisi, Müddeiumumi ve âzalariyle askerî adlî hâkimlere tazminat 
verilmesi hakkındaki Kanunun birinci maddesine bağlı cetvelin değiştirilmesi hakkındaki Kanuna 

verilen reylerin neticesi 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHISAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Necati Topeuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Hilmi Çeltikçioğln 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail. Geveci 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Cevat ülkü 

A 
Rey 

Kabul 

(K 
L'A adedi : 610 
verenler : 309 

edenler : 308 
Reddedenler : 1 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 280 
Münhal mebusluklar : o 1 

[Kahıd 
BALIK. fî&IR 

Vacid Asena 
Esat Budâkoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil lınre 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı ' 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayı oğlu 
Mahmut Güçbilmcz 
thsan Gülez 
Kadir Kocaeli 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

edenler] 
BURSA 

Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Aii'âlı E rozam 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuacl Alp-
kartal 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

m un kabul edilmiştir.) 

Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sanear 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Talisin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrcv Ünal 

EDİRNE 
•Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eıyurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik FJ rat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
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Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Mustafa Çürük 
Hasan Polatkan 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih inal f 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim Ökmen 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altmcan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun-
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Ayşe Günel 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 

î : 70 20.5 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kirş an 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
Celâl Ramazanoğlu 
ibrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Perihan Anburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
ilhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
xlli Rıza Kılıçkale 

, 1959 C : 1 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Hayri Çopuroğlu 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Ishak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salirrr Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
ibrahim Germeyanoğlu 
Ahmet ihsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Emin Topaler 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 

Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
ihsan Yalkm 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Ali Gürün 

RİZE 
Hüseyin Aguıı 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Tacettin Barış 
Selâmi Dinçer 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Nüzhet Ulusoy 

StlRD 
Mehmet Daim Süalp 

SINOB 
Nusret Kuruoğlu 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pmar 
Muharrem Tansel 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
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Ali Çakır 
Hasan Gürkan 

TOKAD 
Keramettin Gençler 

TRABZON 
Selâhattin Karayavıız 

î : 70 
Hasan Polat 
Pertev Sanaç 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

YOZGAD 
Talat Alpay 

20 . 5 .1959 C : 1 
Mahmut Ataman 
Sefer Eronat 
Ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
(Fuat Nizamoğlıı 
Nazım Tanıl 

[Reddedenler] 
KÜTAHYA 

Muhittin özkefeli 

[Reye iştirak etndyenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahiırıoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Ycğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer (t.) 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Kasım Küfrcvi 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Selim" Yatağan 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
ismail Rüştü Aksal 

Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Eeevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ismail inan 
ibrahim Saffet Om ay 
îlyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Adnan Selekler 
Ahmet Tokuş 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Ryüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Nihat lyriboz 
Ekrem Torunlu 

BÎNGÖL 
Sait Göker 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Servet Bilir 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot 
Emin Kalafat (I.) 
Fatiıı Rüştü Zorlu (V.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat • 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

DİYARBAKIR 
Nuri Onur 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Celâl Dora | 
Fahri Karakaya I 
Hürrem Müftigil 
Nâzım Öztürk 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN I 
Rauf Bayındır 
Nnsret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ESKİŞEHİR I 
Muhtar Başkurt 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Tahir Öktem 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

Hamit Dedelck 
Abidin Potuoğlıı 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Cevdet San 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoglu 
Avni Karaman 
Itüsrev Polat 
Nihat Sargın alp 

HAKKÂRİ 
Ubeydullah Seven 

HATAY 
ihsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
İzzettin Çilli (1.) 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan ikiz 
İnayet Murşaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
ibrahim Gürgen 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Ali Fııad Cebesoy 
Faruk Nafiz Camlıbel 
(î.) 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Rüştü Güneri 
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Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca (t.) 
Mithat Perin 
Yusuf Salman 
Mıgırdıç Şellefyan 
Nuri Yamut 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Selim Ragıp Emeç (î.) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
Behram öcal ı 
ibrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlıı (Rs. 
V.) 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
Ali Saim Kaymak 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

İ : 70 20 . 5 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur (t.) 
Semi Ergin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet pişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkaıı 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
ismail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 

. 1959 C : İ 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

SAKARYA 
Nüzhet Akın (I. Â.) 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Necmettin Doğuyıldızı 
Ömer Güriş 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SİIRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

StNOB 
Ömer özen 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati Ilter 
Edip Imer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
ismail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu (Rs. 
(V.) (I.) 
Fikri Karanis 
0 . Nuri Lermioğlu 
Salih Zeki Ramoğlu 
ismail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
1. Etem Karakapıcı 
E. Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu \ 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 
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1 : 70 20 . 5.1959 C : İ 
VAN 

Abdtilvehap Altmkay-
nak 
Tevfik Doguışıker 

Ankara.-

Artvin 

Aydın 

Bursa 

Sait Erdinç (T.) 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Atıf Bendcrlioğlu 

ZONGULDAK 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Necati Diken 

[Münhal mebusluklar] 
Edirne 

Eskişehir 

İstanbul 

Kastamonu 

Kırklareli 

Kocaeli 

Konya 

Muğla 

Ali Kaya 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Avni Yıtrdabayrak 

Sinob 
Van 
Yozgad 

1 
1 
1 
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İJOVTÖ * XI 
İçtima : 2 S. S A Y İ S İ : 

Bitlis Mebusu Rifat Bingöl'ün Avukatlık Kanununun 7016 sa
yılı Kanunla muaddel 4 ncü maddesinin «E» bendinin değiştiril" 

mesi hakkında kanun teklifi ve Adliye Encümeni mazbatası 
(2 /150) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 4 ncü. maddesi (E) bendinin tadilfi halikında 'kanun teklifimi 
esbalbı muciıbesiyle i'lişi'k olarak sunuyorum. 

Gereğinin ifasını saygılarımla rica ederim. 3 1 . I I I . 1958 

. ;, k, •: , •-,„.. :.-•. Bitlis Mebusu 
R. Bingöl 

GEREKÇE 

Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesinin tadili hakkındaki 7016 sayılı Kanunla 3499 sayılı esas 
kanunun 3ncü maddesi geseğince avukatlıkla içtimai tecviz olunmıyan hizmet, vazife ve meşga
lelere ait hükmün istisnasını teşkil eden aynı kanunun 4 ncü maddesinin A, B, C, D ve E bendle-
rinde tadat olunan vazife ve hizmetlere «İktisadiDevlet Teşekkülleri İdare Meclisi Reis ve azaları» 
nııı ilâvesi' suretiyle istisnayı teşkil eden hizmetler aras'uda tenazurun temini cihetine gidilmiştir. 

Bu suretle aynı mahiyetteki hizmetlere ayın hakların tanınması gibi esaslı ve yerinde bir ha
reket yapılmış olmasına rağmen istisnaların tadadı bir şekilde tesbit edilmiş olması dolayısiyle 
tatbikatta yine bâzı tereddütlerin zuhur ettiği görülmüştür. 

Evvelce 7016 sayılı- Kanundan evvel yalnız Anonim şirket (Merkez Bankası, Emlâk Kredi 
Bankası gibi) idare meclici mensuplarının h iz Metleri avukatlık ile içtima edebilirken 7016 sayılı 
Kanunla bu hak İktisadî Devlet Teşekkülleri. (Emekli Sandığı, Toprak Mahsulleri. Ofisi ve Ziraat 
Bankası gibi) İdare Meclisi mensuplarına da teşmil edilmek suretiyle aynı mahiyetteki âmme hiz
metlerinde istihdam olunan avukatlar arasındaki ikiliğin izalesi istenmiş fakat bu tadil hususi 
kanunlarla kurulmuş bulunan diğer müesseseleri (İşçi Sigortaları Kurumu, İller Bankası gibi) 
ihtiva eder mahiyette bulunmadığından bunların idare meclisi mensuplarının hizmetleri diğer em
sallerine rğamen avukatlık ile içtima imkânından hariç kalmış ve bu suretle de 7016 sayılı Kanunun 
gerek esbabı mucibe lâyihasında gerekse Adliye Encümeni mazbatasında arzu olunan ikiliğin iza
lesi gayesi maalesef temin edilememiştir. 

Biz burada; 7016 sayılı Kanun lâyihasının esbabı mucibesinde İktisadi Devlet Teşekkülleri için 
zikrolunan sebepleri; aynı kelime ve cümlelerle tekrar ederek 7016 sayılı Kanunla istihdaf olunan 
fakat maalesef temin edilememiş olan ikiliğin izalesi yolunu aramaktayız. 

a) Her şeyden evvel mâruz 4 ncü maddede sayılmış bulunan mebusluk, vilâyet ve belediye 
meclisi âzalığı, üniversite yüksek ve talî mektep profesörlüğü ve muallimlik, İktisadi Devlet Te
şekkülleri îdare Meclisi Reis ve âzalıkları gibi âmme hizmetleri ile hususi kanunlarla kurulmuş 
bulunan tktisadi Devlet Teşekkülü benzerlerinin (işçi Sigortaları Kurumu, İller Bankası gibi) 
İdare Meclisi Reis ve âzalığı arasında hiçbir fark yok iken yalnız bu hizmetlerdeki avukatların 
mesleklerini icradan menedilmelerinde ciddî bir sebep mevcut değildir. 
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'b) lîktıisa'di Devlet Teşekkülleri Kanununda olduğu gibi hususi kanunlarla kurulmuş, İktisadi 
Devlet Teşekküllerine (benzer müesseseler kanunlarında da bu teşekküllerin idare meclisi reis ve 
âzalarının avukatlık yapmalarına mâni bir hüküm nıeveuît bulunmamaktadır. 

e) Halkikatte ve fiilliya.tta Devlet sermayesi İle 'kurulmuş 'bir anonim ortaklık -veya İktisadi 
Devlet Teşekküllü ile hususi hir kanunla kurulmuş İktisadi Devlet Teşekkülüne 'benzer Ibir müessese 
(İşçi Sigortaları Kurumu, İller Bankası gibi) arasında, hepsi (birer amme. müessesesi olmak bakı
mından, (bir fark yok iken anonim ortaklıklar ile İktisadi Devlet, Teşekkülleri idare meclisi reis ve 
azaları avukatlıklarını (icra edebildikleri halde hususi kanunlarla kurulmuş müesseseler idaHe mec
lisi reis ve azalanının avukatlık yaparaamaları meselâ Emlâlk Kredi Barakası veya Toprak Mahsulleri 
Ofisi veya Ziraat Bankası İdare Meclisinde âza bulunan'bir avukatın avukatlık yapabildiği halde 
İller Bankasında 'bulunanın yapamaması aynı menşeden .«yelen ve ay m mes'leke sâTik lb ulunan ve 
haıttâ aynı işi ıgören kimselerin bir 'kısmının avukatlık yapabilmesi bir 'kısmının yapamaması gibi 
farklı ve gayriadilâne> ıbir durum yara talaktadır. 

Buraya'kadar 7016 sayı ile kanuniyet kesbeden lâyihanın esbabı mueibesinden yaptığımı/ ııahib 
den sonra lâyihayı müzakere ve İcabul eden Adliye Encümeninin 8. VI .1957 gün ve 60 sayılı 
mazbatasından istifade ile teklifimizi nihayetlendiriyoruz. 

Emlâk Kredi Bankası, Ziraat Bankası ve mümasili 'teşekküllerin idare meclislerinde vazife 
derulhde eden avukatlar mesleklerimi de icraya tamanıiyle serbest bulundukları halde İşçi (Sigorta
ları Kurumu, İller Barakası gibi müesseselerin idare meclislerinde vazife alan avukatlar bu serbesti
den malhrum kalmış Ibulunmak'tadırlar. Buna mukaJbil bu müesseselerdeki -sair ıseribest: meslek er
babı , deruhde eyledikleri vazifeler dışmda 'kendi mesleklerini de idamede tam a m iyi e muhayyer 
bul unmaıkta dırlar. 

Sırf arada 'husule gelen ikiliği, ve müsavatsızlığı izale yönünden ve 'kendi teşkilât 'kanunlarınca 
da bir mâni mülâhaza, edilimiyen bu takyidin tashihi gerektiği kanaatiyle teklifimizi arz ediyoruz. 

Bitlis Mebusu 
' , - . . . . . . R- Bingöl 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 20 . XII , 1958 

Esas No. 2/150 
Karar No. 14 

Yüksek Reisliğe 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 7016 sayılı 
Kanunla muaddel 4 ncü maddesinin «E» bendine 
bir fıkra ilâvesine dair olup Bitlis Mebusu liit'at 
Bingöl tarafından verilen Kanun teklifi hakkında 
Adliye Vekâleti mümessili hazır.bulunduğu halde 
yapılan tetkikat neticesinde aşağıdaki karar itti
fakla ittihaz edilmiştir: 

1. Avukatlık Kanununun hini tedvininde 
3 ncü madde ile maaş, ücret veya aidat muka
bilinde görülen hiçbir hizmet ve vazife, iş ajan
lığı, tüccarlık veya meslekin vakar ve haysiye
tiyle telifi mümkün olmıyan her türlü meşgale

nin Avukatlık ile içtima edemiyeceği hakkında 
hüküm vaz'olunmuş ve 4 ncü maddesinin (A, B. 
C, D ve E) bendlerindeİse memnuiyet hükümle
rinden istisna edilenler tâdadi surette tasrih kı
lınmıştır. Bu istisnalardan bir kısmım tesbit 
eden «E» bendi: 

Anonim ve kooperatif şirketleri idare meclisi 
azaları, murakıpleri ve hayır ve ilim müesseseleri 
reis ve azaları diye muayyen ve mahdut bir 
zümreye hak tanımış bulunmaktadır. 

2. Halbuki, İktisadi Devlet Teşekküllerine 
ait bulunan 3460 sayılı Kanun hükümlerine müs-
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teniden kurulan müesseseler mensubininin du
rumları mezkûr kanunun 45 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasında beyan olunduğu veçhile bunlardan ida
re meclisi reis ve azaları, sermayesinin tamamı 
Devlet tarafından verilmiş veya sermayesine 
Devletçe iştirak edilmiş bütün teşekkül ve mües
seselerde veya mümasili serbest teşekküllerin hiç
birinde vazife almaları ve idare meclisinde bulun
dukları teşekküllerin 'iştigal 'ettiği maddelerin 
imalât ve ticareti ile memnu (bulunmuşlardır, 
ki yukarda zikredilen memnuiyet sebepleri dı
şında kalan sair mevzular ile tevaggul etmele
rine cevaz verilmiş, yani bu müesseselerin mün-
tesipleri kanunun ne'hyi haricinde bırakılmış
tır'. Buna rağmen, Avukaıtlı'k Kanununun bahis 
mevzuu 4 ncü maddesinin (E) bendi ile gayet 
malıdudolarak 'hüküm sevk edilmesi sebebiyle 
bu müesseseler mensubu arasında bulunan avu
katlar, 3460 sayılı Kanunda manii bir küküm ol
madığı Ih aide meslekî faaliyetleri talbdit ve bu 
haklarından mailinim bırakılmış olduklarından, 
hâsıl 'olan adaletsizliğin izalesi cihetine gidile
rek evvelce hasırlanan lâyiha .7016 sayı ile ka
nuniye t iktisab etmiş ve bu suretle mezkûr (E) 
bendine (İktisadi Devlet Teşekkülleri) ibaresi 
eklenmiş ve azalar ile birlikte reisler için de ay
nı salâhiyet 'kabul edilmiştir. 

Fakat ; işbu tadil ve tevsiin de taıtbikat ne
ticesinde maksadı temin edemediği anlaşılmış
tır. Nitekim; yapılan hüküm tevsünde 3460 sa
ydı Kanunun şümulüne ıgiren bütün teşekkül
lerin idare meclisi azalarına kaibul olunan mes
lekî faaliyet mevzuu, bu baptaki metnin ilk ted
vininde olduğu gibi hasran talhrir (kılınmasından 
dolayı sermayesi Devlete veya diğer âmme (hük
mi şalhıslarma ait ve (kuruluş kanunlarına ıgöre 
'hususi 'hukuk bükümlerine tâbi bulunan ve bu 
müesseselerin idare heyetlerinde vazife alan 
•avukatların aynı haktan mahrum kalmalarını 
intacetmiştir. 

3 — , 
Esasen İktisadi Devlet Teşekkülleri ile ser-

' mayesi Devlete veya diğer âmme hükmi şahıs
larına ait müessese mensupları arasında 'her 
hangi 'biı* tefrik yapılmaması icabettdğinden; 
sermayesi Devlete veya diğer âmme hükmi şa
hıslarına a id olup da hususi 'hukuk 'hükümlerine 
göre idare olunan müesseselerin idare meclisi 
reis, âza ve mnra'kiplerinlin de avukatlık yap
malarında mhazur bulunmadığı neticesine varıl
mıştır. 

Yukarda izah olunan sebeplerden dolayı tek
lif esas itibariyle kabule şayan görülmüştür. 
Ancak; teklif olunan metindeki; (Hususi ka
nunlar ile kurulmuş aynı mahiyetteki benzeri 
banka ve teşekküllerin) ibaresi, istihdaf olunan 
maksadı vazıh surette ifade etmediğinden bu
nun yerine; (Hususi hukuk hükümlerine tâbi ve 
sermayesi Devlete veya diğer âmme hükmi şa
hıslarına ait bulunan) ibaresi mezkûr (E) ben
dinin 1 nci ve 2 nci fıkralarına muralnpîer de 
dâhil edilerek. 

Kanım teklifi yalnız (E) bendine hüküm ilâ
vesini mutazammm ise de her hangi bir karışık
lığa mahal kalmamasını teminen bu madde ye
niden tanzim ve tahrir kılınmıştır. 

Umumi Heyetin tasviplerine arz edilmek üze
re Kiyaset Makamına sunulur. 

Adliye Encümeni Reisi M. Muharriri 
Aydm Balıkesir 

C. Ülkü V. Asena 

Kâtip 
Manisa Denizli Erzincan 

Â. Akın î. Hadımlıoğlu Â. Sağıroğlu 
Gazianteb îzmir Mardin 
A. Şahin E. Kavur M. A. Arikan 
Nevşehir Ordu Sakarya 

TL H. Ülkün Z. Kumrulu N. Kirişcioğlu 
Siird Uşak Yozgad 

F. Şendur A. B. Akbıyıkoğlu M. Ataman 
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BİTLİS MEBUSU RİFAT BİNGÖL'ÜN 
TEKLİFİ 

Avukattık Kanununun i ncü maddesi (E) ben
dinin tadili hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 3499 sayılı Avukatlık Kanu
nunun 7016 sayılı Kanunla tadil edilmiş olan 
4 ncü maddesinin E bendi aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir : 

MADDE 4. — E) Anonim ve kooperatif şir
ketleri ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ile hususi 
kanunlarla kurulmuş aynı mahiyetteki benzeri 
banka ve teşekküllerin idare meclisi reis ve aza
ları, murakıpleri ve hayır ve ilim müesseseleri 
idare meclisi reis ve azaları, 

Üçüneü madde hükmünden müstesnadır. 
Şu kadar ki, bunlardan mebuslar hazinenin, 

belediye ve hususi idarelerin, vilayet ve belediye
lerin idare ve murakabesi altında bulunan da
ire ve müesseselerin ve sermayesinin yarıdan 
fazlası Devlete ait şirket ve müesseselerin, vilâ
yet. ve belediye meclisi azaları mensuboldukları 
hükmi şahısların aleyhindeki dâva ve işleri ka
bul ve takipten memnudurlar. 

Bu memnuiyet avukatların şeriklerine de şâ
mildir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Adliye Vekili memurdur. 

ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesinin tadili 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3499 sayılı Avukatlık Kamı* 
• nunun 7016 sayılı Kanunla muaddel 4 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

MADDE 4. — A) Mebuslar, vilâyet ve be
lediye meclis azaları, 

B) Üniversite, yüksek tâli mektep profe
sör muallim, doçent ve asistanları 

C) Hususi müessese ve şahısların müşavir 
ve avukatları, 

D) Hakemlik, tasfiye memurluğu, kaza 
mercilerinin veya adlî bir dairenin verdiği 
her hangi bir vazife ve hizmet 

E) Anonim, kooperatif şirketleri, iktisadi 
Devlet Teşekkülleri ile hususi hukuk hüküm
lerine tâbi ve sermayesi Devlete veya diğer 
âmme hükmi şahıslarına ait bulunan teşek
küllerin ve hayır ve ilim müesseselerinin idare 
meclisi reis âza ve murakıpları, 

3 ncü madde hükmünden müstesnadır. 
Şu kadar ki, bunlardan mebuslar ilet İkti

sadi Devlet Teşekkülleri ve hususi hukuk hü
kümlerine tâbi ve sermayesi Devlete veya di
ğer âmme hükmi şanslarına ait bulunan te
şekküllerin idare meclisi reis, ve âza ve mu-
rakipleri Hazinenin, belediye ve hususi ida
relerin, vilâyet ve belediyelerin idare ve mu-
rakebesi altında bulunan daire ve müessesele
rin ve sermayesinin yarıdan fazlası Devlete 
ait şirket ve müesseselerin vilâyet ve belediye 
meclisi azaları da mensuboldukları hükmi şa
hısların aleyhindeki dâva ve işleri kabul ve 
takipten memnudurlar. 

Bu memnuiyet avukatların şeriklerine de 
şâmildir. 

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

MADDE 3. ~ Bu kanun hükümlerini icraya 
Adliye Vekili memurdur. 
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S. SAYISI : 78 

1706 Sayılı Jandarma Kanununnun 3148 sayılı kanunla muaddel 
18 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ile 
Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Jandarma Kanununun 3148 
sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci maddesinin son fıkrasının 

tadiline dair kanun teklifi ve Millî Müdafaa ve Dahiliye 
encümenleri mazbataları (1/215, 2/90) 

* • 

1706 sayılı Jandarma Kanununun 8148 sayılı Kanunla muaddel 18 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası (1/215) 

T. C. 
Başvekâlet ., ". ' 18 . VI . 1958 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 734/2024 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 23 . V 
1958 tarihinde kararlaştırılan 1706 sayılı Jandarma Kanununun 3148 sayılı Kanunla muaddel 
18 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasının, esbabı mueibesi ile birlikte, su
nulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Mevcut 940 nahiyemizden 150 - 200 nahiye müdürlüğü daimî olarak açıjk 'bulunmakta ve bun
lara vilâyet, kaza merkezlerinden gönderilen veya nahiyedeki memurlardan, birisinin tevkiline 
zaruret hâsıl olmaktadır. Vilâyet veya kaza merkezinden memur izamı ile nahiye müdürlüğü 
vazifesinin vekâleten tedviri, vilâyet ve kaza merkezindeki asıl vazife ve hizmetlerin aksaması
nı .intacettiği gibi harcırah ve ikamet yevmiysleri ödenmesi suretiyle Hazineye maddi külfet
ler de yüklemektedir. îdari mekanizmamızın en son ve mühim kademesini teşkil eden nahiyer 
lerdeki vazife ve hizmetlerin aksamaması için, münhal nahiye müdürlüklerinin nahiye me
murlarından birisinin tevkili' ile tedviri daha uygun ve zaruri görülmekte ve fakat, tam teşki
lâtlı nahiyelerimizin mahdodulması sebebiyle, nahiye memur kadrosu öğretmenlerle jandarma 

* karakol kumandanlarına inhisar etmektedir. Fiilî durum böyle iken 3656 sayılı Kanunun 4609 
sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci maddesi öğretmenlerin yalnız bir idari vazife alabilecek
lerini âmir bulunduğundan, başöğretmenlerin nahiye müdür vekâletlerine tâyinleri mümkün 
olmamakta ve esasen yaz taltillerinde öğretmenler de mezuniyetlerini kullanmak üzere nahiye
lerden ayrılmaktadırlar. Diğer taraftan .1706 sayılı Jandarma Kanununun 18 nci maddesini 
değişjfeen 3148. sayılı Kanunun 1 nci maddesi de, ancak zaruri hallerde Dahiliye Vekâletinin 
emri ile, yalnız jandarma subaylarının vali, kaymakam ve nahiye müdürlükleri vekilliklerinde 
isithdam edileibelieeği hükmünü ihfiva etmekte ve jandarma karakol kumandanları bu hükmün 
dışında 'bırakılmadadır. 

Devre: XI 
içtima : 2 



Bu vaziyet karşısında; inhilâl eden nahiye müdürlüklerine vekil memur tâyininde müşkülât 
çekilmekte ve bâzı ahvalde nahiye müdürleri ile birlikte idari birçok vazifeleri tedvir eden 
jandarma karakol kumandanlarının fiilen vekâletlerine kati zaruret hâsıl olmaktadır. 

Bu mülâhaza ile, muayyen tahsil ve stajdan sonra Ibirçok idari kanun ve emirlerin çeşitli 
tatbikatını yapan ve hu bakımdan nahiye müdürlükleri vazifelerine vakıf olan jandarma astsu
baylarının nahiye müdür vekâletlerinde istihdamlarında bir mahzur görülmemektedir. 

Yukarda arz edilen sebepler muvacehesinde jandarma astsubaylarının nahiye müdür vekâ
letlerinde istihdamlarına imkân verebilmek mülâhazasiyle 1706 sayılı Jandarma Kanununun 3148 
sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci maddesinin tadiline ait .işhu kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'mn, Jandarma Kanununun 3148 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci 
maddesinin son fıkrasının tadiline dair kanun teklifi (2/90) 

Ankara: 16 . I . 1958 

T. B. M. Yüksek Riyasetine 

Jandarma Kanununun 18 nci maddesini değiştiren 3148 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
son fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifimin ilişikte sunulduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

Tunceli Mebusu 
Arslan Bora 

ESBABI MUCİBE 

Halen meriyette bulunan 3148 sayılı «Jandarma Kanununun 18 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair olan kanun»un birinci maddesinin son fıkrası aynen şöyledir : ' 

«Ancak zaruri hallerde Dahiliye Vekilinin emriyle jandarma subaylarının muvakkaten vali 
kaymakam ve nahiye müdürlükleri vekilliklerinde istihdamları caizdir.» 

îşbu hükmün mefhumu muhalifinden ve aynı maddenin ; 
«Kanun ve nizamların ve bunlara müstenit salâhiyattar makamlardan verilen emirlerin mü

kellef tutmadığı hiçbir iş jandarmadan istenemez ve jandarma hiçbir suretle esas vazifesi haricin
de kullanılamaz» yolundaki birinci fıkrası muvacehesinde jandarma astsubaylarının nahiye mü
dürlüğü vekâletinde istihdamına mesağ olmadığı anlaşılmaktadır. 

Hal böyle iken, bâzı vilâyetlerimizde valiler, 5442 sayılı İl idaresi Kanununun kendilerine 
verdiği salâhiyete dayanarak ve belki de idari bir zarureti karşılamak maksadiyle birçok nahiye 
müdürlüğü vekilliklerine jandarma astsubaylar nı tâyin etmektedir. Vekâlete getirilen astsubay
ların, vekâletten mütevellit tabiî olan haklarını talebetmeleri halinde de «bu hakkın itasına 3148 
sayılı Kanun mânidir» ceyabı verilmektedir. 

5442 sayılı İl idaresi Kanununun 68 nci matdesi «bu kanuna aykırı kanun ve nizamname hü
kümleri» nin yürürlükten kaldırılmış olduğunu beyan etmekte ve binaenaleyh, astsubaylara veri
len cevabın mesnetsiz bulunduğu hissedilmekte ise de, tatbikat 3148 sayılı Kanunun halen meri
yetini kabul etmekte ve hukukan izahı mümkün olmıyan haksız neticeler de tevali edip gitmek
tedir. 

îşte bu vakıaların ilham ettiği zaruret netic si olarak, memlekette kanun anlayışındaki itima
dı, sağlamak, kanunda mevcut boşluğu doldum ak ve haksız ve adaletsiz bir tatbikata son verebil 
mek gayesiyle ilişik teklif hazırlanmış bulunmaktadır. 

Tunceli Milletvekili 7 
"Tr" ' " 'V 4- B°ra 
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TUNCELt MEBUSU ARSLAN BORATSttN 
TEKLÎFt 

Jandarma Kanununun 18 nci maddesinin deği§-
tirilmesine dair 3148 sayılı Kanunun birinci mad
desinin son fıkrasının- değiştirilmesi hakkında 

kanun teklifi 

BİRİNCİ MADDE — 3148 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

«Ancak zaruri hallerde Dahiliye Vekilinin 
emriyle jandarma subaylarının vali, kaymakam 
ve nahiye müdürlüklerinde ve valinin inhası ve 
Dahiliye Vekâletinin tasdikiyle de jandarma ast
subaylarının nahiye müdürlüklerinde vekâleten 
ve muvakkaten istihdamları caizdir.» 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerini icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T, B. M. M. 
Mîllî Müdafaa Encümeni 
Esas No: 1/215, 2/90 

Karar No: 15 

14.1.1959 

Yüksek Reisliğe 

1706 sayılı Jandarma Kanununun 3148 sayı
lı Kanunla muaddel 18 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında, Hükümet ve Tunceli Mebusu 
Arslan Bora tarafından verilen kanun teklifi bir
leştirilmiş ve Hükümet teklifi müzakereye esas 
tutulmuştur. 

Hükümet mümessillerinin bulunduğu komis
yonumuzda yapılan müzakere sonunda, Hüküme
tin ileri sürdüğü mucip sebepler yerinde görüle
rek inhilâl eden nahiye müdürlerine jardarma 
astsubaylarının vekâleten istihdam edilmelerini 
mümkün kılacak olan kanun lâyihası aynen ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Dahiliye Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Millî Müdafaa En. Reisi Mazbata Muharriri 
Nevşehir 
Z. Üner • 
Kâtip 

Muş 
Ş. Ağaoğlu 

Giresun 
S. Altıncan 

İmzada bulunamadf 
izmir 

F. Uçaner 
Sivas 

R. Çeltekli 
İmzada bulunamadı 

Tunceli 
A. Bora 

içel 
Y. Karabulut 

Elâzığ 
C. Bora 
istanbul 
T. Yazıcı 

Konya 
/. A. Akdağ 

Tekirdağ 
N. Aknoz 
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Dahiliye Encümeni mazbatası 

T, B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 
Esas No: 1/215, 2/90 

Karar No: 16 

31.1. 1959 

Yüksek Reisliğe 

1706 sayılı Jandarma Kanununun 3148 sayılı 
Kanunla muaddel 18 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında Dahiliye Vekâletince .hazırlanıp 
Yüksek Meclise takdimi, îcra Vekilleri Heyetin
ce kararlaştırılan ve Makamı Riyasetten encüme
nimize tevdi buyurulmuş olan kanun lâyihası ile, 
Tunceli Mebusu Arslan Bora'mn aynı mahiyet
teki kanun teklifi, teklif sahibi ve ilgili Vekâlet 
temsilcilerinin iştirakiyle encümenimizde tetkik 
edildi. 

Aynı mevzuu ihtiva eden lâyiha ve teklifin 
tevhiden görüşülmesine ve 

Müzakereye lâyihanın esas tutulmasına pren
sip olarak karar verildi. 

Hükümetin mucip sebepler lâyihasında da 
ifade olunduğu üzere; birçok idari kanun ve 
emirlerin çeşitli tatbikatını yapan ve bu bakım
dan nahiye müdürlüğü vazifelerine vâkıf bulu
nan ve fakat 1706 sayılı Kanunun 3148 sayılı 
Kanunla muaddel 18 nci maddesi hükmü dışın
da kalmış olmalarından ötürü, münhal bulunan 
nahiye müdürlüklerine, asılın tâyinine değin 
vekâlet etmeleri mümkün olmamaktadır. Hizme
tin aksamamasım temin için, 5802 sayılı Kanu

na tâbi jandarma astsubaylarının, usulüne tevfi
kan, nahiye müdürlüklerine vekâleten tâyinleri
ne imkân verecek ve madde metnindeki boşluğu 
bu suretle gidermiş olacak olan kanun lâyihası 
eneümenimizce de aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Riyasete sunulur. 
Dahiliye Encümeni Reisi ReisveMli 

Edirne Yozgad 
Ii. Nasuhioğlu ö. L. Erzurumluoğlu 

Mazbata Muharriri 
Samsun 
E. Anıt 

Amasya 
K. Eren 

Balıkesir 
F. Ocak 

Corum 
K. Erdem, 

Ordu 
E. Ayhan 

Aydın 
E. Batur 

Bitlis 
N. Barut 

izmir 
E. D. Basar 

Tokad 
D, Yurdakul 

Kâtip 
Kocaeli 

8. Yalım 

Aydın 
//. Coşkun 

Bitlis 
R. Bingöl 

Kars 
M. ffazer 

Van 
8. Erdinç 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İ706 sayüt Jandarma Kanununun 3148 sayût 
Kanunla muaddel 18 nci maddesinin değiştiril

mesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1706 sayılı Kanunun muaddel 
18 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 18. — Kanun ve nizamnamelerin ve 
bunlara müstenit şalâhiyettar makamlardan veri
len emirlerin mükellef tutmadığı hiçbir iş jandar
madan istenemez ve jandarma Hiçbir suretle esas 
vazifesi haricinde kullanılamaz.' 

Ancak zaruri hallerde Dahiliye Vekilinin em
riyle jandarma subaylarının valilik ve kayma* 
kamlık, jandarma astsubaylarının nahiye müdür
lükleri vekilliklerinde muvakkaten istihdamları 
caizdir.» * 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde mer
iyete girer. 

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

23. V . 1958 
Başvekil Devlet Vekili 

A. Menderes 
Devlet Vekili Devlet Vekili 
E. Kalafat M. KurbanoğlU 

Adliye Vekili Millî Müdafaa Vekili 
E. Budakoğlu E. Menderes 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

N. Gedik F. Zorlu 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
H. folatkan C. Yardımcı 
Nafıa Vekili Ticaret Vekili 

T. İleri A. Aker 
Sıh. ve İç. Mua. Vekili Güm. ve İnh. Vekili 

Dr. L. Kırdar H. Hüsman 
Ziraat Vekili Münakalât Vekili 

N. ökmen F. Uçaner 
Çalışma Vekili Bes.-Yay. ve Turz. Vekili v« 

H. Erkmen Sanayi V. Vekili 
8. Yırcok 

İmar ve İskân Vekili 
M. Berk ./? 

<•> M 
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Devrt : XI 
İStima: 2 S, S A Y I S I : 

içel Mebusu Yakup Karabulut ve Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, 
Askerî Temyiz Mahkemesi Reis, Müddeiumumi ve azaları ile 
Askerî adlî hâkimlere tahsisat verilmesi hakkındaki 6775 sayılı 
Kanuna bağlı cetvelin değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve 
Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel ve Sakarya Mebusu Baha Hun'un, 
Askerî adlî hâkimlere hâkim ödeneği verilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası ile Tunceli Mebusu 
Arslan Bora'nın, Askerî Temyiz Mahkemesi Reis, Müddeiumumi 
ve âzalariyle Askerî adlî hâkimlere tahsisat verilmesi hakkındaki 
6775 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın

da kanun teklifi ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası ile 
Muvakkat Encümen mazbatası (2/127, 2/225, 2/136, 2 /54 ) 

îçel Mebusu Yakup Karabulut'un, Askert Temyiz Mahkemesi Reis, Müddeiumumi ve ftzalariyle 
askerî adlî hâkimlere tahsisat verilmesi hakkındaki 6775 sayılı Kanuna bağlı cetvelin değiştiril

mesine dair kanun teklifi (2/127) 

Yüksek Reisliğe 

Askerî Temyiz Mahkemesi Eeis, Müddeiumumi ve azalan ile askerî adlî hâkimlere tahsisat ve
rilmesi hakkındaki 6775 sayılı Kanuna bağlı cetvelin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifimi es
babı mucibesiyle birlikte sunuyorum. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi rica ederim 11 . I I . 1958 
içel Mebusu 
Y. Karabulut 

ESBABI MUCİBE 

1. Askerî kaza, vahdeti kaza içerisinde olup Teşkilâtı Esasiye Kanununun 56 ncı maddesin
de yer alan hâkimlerin evsafı, hukuku, vazaifi, maaş ve muhassasatları, sureti nasp ve azilleri 
kanunu mahsus ile tâyin olunur, şeklindeki kaide tasarrufunun şümulü içerisinde bulundukları 
Yüksek Meclisçe teslim edilmiş ve bu sebeple askerî adlî hâkimlere 6775 No. lu Kanun ile öde
nek verilmiştir. 

2. Askerî adlî hâkimler gerek tatbikatları dolayısiyle, gerekse mevzuat itibariyle adliye 
hâkimlerinden hiçbir suretle farklı durumda olmadıkları gibi millet namına hakkı kaza vazifesi 
ifa ederlerken Teşkilâtı Esasiye Kanununun 57 nci maddesi icabı resmî ve hususi hiçbir vazife 
deruhte edemezler. 

Gelirleri münhasıran maaşa bağlı olup ayrıca ordu bünyesi içerisinde kıtaların seyyal oluşun-
dan Ötürü sık sık yer değiştirmek ve bu sebeple ev buhranı okul durumları ile birtakım malî 
külfetlere daha ziyade tabidirler, 
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3. Fevkalâde hallerde, örfi idare zamanlarında, buhran hallerinde, seferde vazife ve salâhi
yetleri çok daha geniş olup memleketin âli menfaatlerinin korunmasında ve harb mıntakalarm-
da faal vazife gördüklerinden askerî adlî hâkim meslekinin cazip halde bulundurulmasında zaru
ret aşikârdır. 

Büyük dâvaların tecrübeli, bilgili, kabiliyetli ve emin ellerde bulunması bununla kaimdir, 
Maişet sıkıntısı ile yetişmiş elemanların serbest hayatta refah bulup kaçmalarını önlemek elbet-
teki âmme hizmetlerinin iyi yürütülmesi için gözetilmeye değer bir dâvadır. 

Devlet hizmetinde farklı Surumları olmıyan aynı kaza vazifesini ifa edenler arasında müsa
vatı ve adaleti tesis edip kurmak, teşriî uzvun gayesi olduğu aşikârdır. 

4. 6775 sayılı Kanunun kabulü sırasında şanlı ordumuzun içerisinde çok şerefli bir vazife 
görmekte olan askerî adlî hâkimlere adliye hâkimlerine verilmekte olan ödeneğin bugüne kadar 
verilmemiş olması büyük bir haksızlık olarak vasıflandırılmış ve hâkimin askeri sivili olamaz 
denilerek haksızlığın izalesi istenmiştir. 

Açık ve katî bir ifade ile tesis edilmiş olan adaletin yeni bir haksız durumla izale edilmemesi 
için askerî adlî hâkimlere ödenek verilmesini sağlıyan 6775 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
bağlı cetvelde ekli bulunan cetvele göre değişiklik yapılması faydalı ve adalet hizmetinin hayrı
na olacaktır. 

5. îşin malî cephesine gelince; askerî adlî hâkimlere adı geçen kanun ile verilmekte olan 
ödenek tutarı 400 000 lira olup 1958 bütçesine bu tahsisat konmuştur. 

6775 sayılı Kanunun 1 nci maddesine eklenecek yeni cetveldeki hâkim tazminatı miktarı büt
çeye ancak 554 000 lira gibi cüzi bir külfet tahmil etmiş olacaktır. 

tÇEL MEBUSU YAKUP KARABULUT'UN 
TEKLÎFI 

Askerî Temyiz Mahkemesi Reis, Müddeiumu
mi ve azaları ile askerî adlî hâkimlere tahsisat 
verilmesi hakkındaki 6775 sayılı Kanuna bağlı 
cetvelin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE .1. — Askerî Temyiz Mahkemesi Re
is, Müddeiumumi ve azaları ile askerî adlî hâ
kimlere tahsisat verilmesi hakkındaki 6775 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı, cetvel 
kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı cetvel ko
nulmuştur. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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içel Mebusu Yakup Karabulutun teklifine bağh 

CETVEL 
Tahsi-

Aylığı Rütbe ve vazifesi satı 

150 Askerî Temyiz Mahkemesi Birinci Reisi 900 
150 Askerî Temyiz Mahkemesi îkinei Reisi 900 
150 Askerî Temyiz Mahkemesi Müddeiumumisi 900 
150 Hâkim tümgeneral ve muadili askeri adlî hâkimler 

ve Askerî Temyiz Mahkemesi askerî azaları 900 
125 Hâkim tuğgeneral ve muadili askerî adlî hâkimler 

ve Askerî Temyiz Mahkemesi askerî azaları 750 
100 Hâkim albay ve muadili 1 nci sınıf askerî adlî 

hâkimler ve Askerî Temyiz Mahkemesi askerî azalan 650 
90 Hâkim yarbay ve muadili 2 nci sınıf askerî adlî 

hâkimler 500 
80 Hâkim kıdemli binbaşı ve muadili 3 ncü sınıf aske

rî adlî hâkimler 500 
70 Hâkim binbaşı ve muadili 3 ncü sınıf askerî adlî 

hâkimler 400 
60 Hâkim kıdemli yüzbaşı ve muadili 4 ncü sınıf kı

demli askerî adlî hâkimler 400 
50 Hâkim yüzbaşı ve muadili 5 nci sınıf askerî a(Jlî 

hâkimler 400 
40 Hâkim kıdemli üsteğmen ve muadili kıdemli 

6 nci sınıf askerî adlî hâkimler 300 
35 Hâkim üsteğmen ve muadili 6 neı sınıf askerî 

adlî hâkimler 300 

Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, Askerî Temyiz Mahkemesi Reis, Müddeiumumi ve âzalarîyle 
askerî adlî hâkimlere tahsisat serilmesi hakkındaki 6775 sayılı Kanunun 1 nci maddesine bağh 

cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi (2/225) 

22 .XI . 1958 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine '• •'• * * * * " * : ~* * * * > * 

Askerî Temyiz Mahkemesi Birinci, İkinci Reisi, Müddeiumumisi, As. Adlî azaları ile adlî hâ
kimlere tahsisat verilmesi hakkındaki Kanuna ek kanun teklifi, esbabı mucibe lâyihası ve tah
sisat cetveli ile birlikte iki örnek ve ekli olarak takdim ettiğimi ve gereğine müsaadelerini say
gılarımla arz ederim. Kocaeli Mebusu 

Cemal Tüziin 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Adliye Vekâletine mensup hâkim ve müddeiumumiler hakkındaki 5017 sayılı Kanunun umu
mi hükümleri muvacehesinde aynı durumda bulunan askerî adlî hâkimlere de 20 Tem-
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muz 1956 tarihinde kabul edilen 6775 sayılı bir Kanunla tahsisat verilmeye başlanıldığı malûm
dur. Bu defa, hâkimlerin daha iyi şartlar altında yaşamalarını ve aynı zamanda vazifelerini da
ha huzur içerisinde yapabilmelerini temin gayesiyle Hükümetçe hazırlanmış olan kanun tasarısı 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve acele olarak Karma Komisyondan geçirilerek 
adliye hâkimlerine 400 liradan" başlıyarak 800 liraya kadar tahsisat verilmesine dair olan tasarı, 
birkaç gün içerisinde, Umumi Heyete sunulmak üzere bulunulmuştur. 

Aynı esbabı mucibe askerî adlî hâkimler için de aynı suretle vâki olması ve daha evvel esasen 
aynı suretle mütalâa ve kabul edilmesi muvacehesinde bu kanun teklifimin de aynı suretle maz-
harı iltifat olacağı aşikârdır. 

Kaldı ki; Şanlı Türk Ordusunda büyük miktarı üsteğmen ve yüzbaşı rütbesinde bulunan as
kerî hâkimlerimizin mevcudu 350 ye yakın miktardadır. Ve askerî hâkimlerimizin tahsisatlarına 
yapılması istenilen zam yekûnu ise senede 500 bin lirayı geçmemektedir. Ayrıca; bu miktar pa
ranın karşılığı da kir müddetten beri Millî Müdafaa Vekâleti hesabına Hukuk fakültelerine as
kerî talebe alınmamış bulunmakta ve bu maksatla ayrılan tahsisat ise bu defa talebedilen zamma 
tekabül etmektedir. Mâruz hıısusattan ötürü kanun teklifimin müstaceliyetle ve adlî hâkimler 
için Büyük Meclise intikal eden kanun tasarısı ile birlikte müzakere ve kabulünü arz ve istir
ham ederim. 

KOCAELİ MEBUSU CEMAL TÜZÜN'ÜN 
TEKLİFİ 

Askerî Temyiz Mahkemesi Reis, Müddeiumumi 
ve âzalariyle askerî adlî hâkimlere tahsisat ve
rilmesi hakkındaki 6775 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine bağlı cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Askerî Temyiz Mahkemesi» 
Reis, Müddeiumumi ve âzalariyle askerî adlî 
hâkimlere tahsisat verilmesi hakkındaki 6775 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı cetvel 
kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı cetvel 
konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşrini takibeden 
ay başından itibaren muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Kocaeli Mebusu Cemal Tü»ün'*un teklifine bağh 

CETVEL 
Aylık 

Kadro unvanı tahsisat 

Askerî Temyiz Mahkemesi I, II. Rs. leriyle Müddeiumu
misi ve askerî adlî azaları ve tümgeneral, tümamiral, 
tuğgeneral, tuğamiral ve muadili askerî adlî hakimler (800) 
Albay veya 1 nci sınıf, yarbay veya 2 nci sınıf askerî 
adlî hâkimler (650) 
Kıdemli binbaşı, kıdemli 3 ncü sınıf ve binbaşı, 3 neü sı-
nif ve kıdemli yüzbaşı, 4 ncü sınıf ve yüzbaşı, 5 nci sınıf 
askerî adlî hâkimler (550) 
Kıdemli üsteğmen, 6 nci sınıf, üsteğmen askerî adlî hâ
kimler (400) 

Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel ve Sakarya Mebusu Baha Hun'un, Askerî adlî hâkimlere hâkim 
ödeneği verilmesi hakkında kanun teklifi (2/136) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Askerî adlî hâkimlere 5017 sayılı Kanunla bu kanunun tadil ve eklerindeki hükümler dairesin
de hâkim ödeneği verilmesine dair kanun teklifi ve esbabı mucibe lâyihası ekli olarak sunulmuş,» 
tur. 

Gereğine müsaadelerini saygılarımızla arz ederiz. 
Kayseri Mebusu , Sakarya Mebusu 

H. Kurmd B. Hun 

ESBABI MUCİBE 

Askerî kaza da umumi kaza gibi, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 56 nci maddesinde yer alan 
hâkimlerin evsafı, hukuku, vazaifi, maaş ve muhassesatları, sureti nasp ve azilleri kanunu mah
sus ile tâyin olunur şeklindeki kaidenin şümulü içerisinde bulunup, 5017 sayılı Kanunla umumi 
adliye hâkimlerine ödenek verilmesini sağlıyan kanuna muvazi olarak 6 Temmuz 1957 tarihinde 
kabul edilen 6775 sayılı Kanunla aynı sebep ve mülâhazalarla askerî adlî hâkimlere de hâkim 
ödeneği verilmesi Yüksek Meclisçe kabul edilmiştir. 

Askerî adlî hâkimler de diğer hâkimler gibi Türk Milleti adına icrayı kaza eder ve aralarında 
hiçbir farklı durum bulunmıyarak Teşkilâtı Esasiye Kanununun 57 nci maddesi sarahati karşısın
da kanunen muayyen olan vazaiften başka resmî ve hususi hiçbir vazife deruhde edemezler. 

Askerî adlî hâkimlerin gelirleri de münhasıran maaşa bağlı olup ayrıca ordu bünyesi içerisinde 
kıtaların seyyar oluşundan ötürü sık sık yer değiştirmeleri ve ekseriya mahrumiyet bölgelerinde 
bulunmaları sebebiyle ev, okul ve saire mühim ihtiyaçların temini bakımından daha fazla malî kül
fetlere mâruz kalmaktadırlar. 

Adliye hâkimleriyle askerî adlî hâkimlerin menşelerinde ve yetiştirilmelerinde hiçbir fark olma
dığı gibi, hattâ sırasına göre askerî adlî hâkimler icabı halde daha ağır şartlar altında çadırlı or-
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dugâhlarda icrayı adalet etmektedirler. Memleketin seferberlik, örfi idare ve fevkalâde haller gibi 
buhranlı devrelerinde umumi adliyeye ait birçok iş ve salâhiyetler askerî mahkemelere intikal ile 
askerî adlî hâkimler tarafından ifa edilmektedir. Böyle hallerde Devletin bütünlüğüne ve rejime 
taallûk eden siyasi suçların muhakemesi salâhiyeti askerî adliyeye tevdi edilir. Bu sebeple askerî 
adlî hâkimlerin vazifeleri sadece ordu nizamını düzenlemeye matuf olmayıp âmme nizamı ile de il 
gili bulunduğundan adliye hâkimlerine karşı gösterilen ilgi askerî adlî hâkimlerden esirgendiği 
taktirde 6775 sayılı Kanunun kabulünden önce olduğu gibi, meslek dışında daha fazla bir refah 
bulacağını bilen faziletli, bilgili, kabiliyetli hâkimlerin istifaen ayrılacağı ve teşkilât kadroları
nın gün geçtikçe boşalacağı aşikâr olduğundan askerî adlî hâkim meslekinin de cazip bir halde 
bulundurulmasında zaruret vardır. Maişet sıkıntısı ile yetişmiş elemanların serbest hayatta re
fah bulup kaçmalarım önlemek elbette ki, âmme hizmetlerinin yürütülmesi için gözetilmeye de
ğer bir dâvadır. Devlet hizmetlerinde farklı durumları olmıyan ve aynı kaza vazifesini ifa eden
ler arasındaki müsavatı ve adaleti temin ve tesis etmek teşriî uzvun gayesi olduğu bedihidir. 

Teşkilâtı Esasiye Kanunu muvacehesinde hiçbir ayrılıkları olmıyan hâkimlerin tazminat bakı
mından ayn ayrı durum arz etmeleri adalet ve nasfet kaidelerine de aykırı bulunmaktadır. 
Esasen, miktarları üç yüzü bulan askerî adlî hâkimlere umumi adliye hâkimlerine verilecek olan 
ödenek verildiği taktirde bütçeye ancak 500 000 lira civarında cüzi bir külfet tahmil edilmiş ola
caktır. 

Askerî adlî hâkimlere de 6775 sayılı Kanımla ödenek vermek suretiyle Büyük Meclisçe tesis 
edilmiş bulunan adaleti devam ve ileride bir haksızlık ve ayrılığa mahal bırakılmaması için mâ
ruz sebeplere binaen ilişik kanun tasarısı teklif edilmiştir. 

KAYSERİ MEBUSU HAKKI KURMEL VE 
SAKARYA MEBUSU BAHA HUN'UN 

TEKLİFİ 

Askerî adlî hâkimlere hâkim ödeneği verilmesi 
hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Askerî adlî hâkimlere 2556 
sayılı Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Ka
nunla bu kanunun tadil ve eklerindeki hüküm
ler dairesinde almakta oldukları maaşın teka
bül ettiği hâkimlik derecesine göre hâkim öde
neği verilir. 

MADDE 2. — 6775 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesindeki Askerî Temyiz Müddeiumumisi, 
adlî âza ve askerî adlî hâkimlere ait kısım 
mülgadır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihini ta-
kibeden ay başından itibaren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
ffira Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Millî Müdafaa Encümeni Mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni * 28 . XI . 1958 

Esas No : 2/127, 2/225, 2/136 
Karar No : 3 

Yüksek Reisliğe 

içel Mebusu Yakup Karabulut'un, Askerî 
Temyiz Mahkemesi Eeis, Müddeiumumi ve 
âzaiariyle askerî adlî hâkimlere tahsisat ve
rilmesi hakkındaki 6775 sayılı Kanuna bağlı 
cetvelin değiştirilmesine dair 'kanun teklifi; 
Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel ve Sakarya 
Mebusu Baha Hun'un, Askerî adlî hâkimlere 
hâkiın ödeneği verilmesi hakkındaki kanun 
teklifi ve Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, As
kerî Temyiz Mahkemesi Reis, Müddeiumumi ve 
âzaiariyle askerî adlî hâkimlere tahsisat veril
mesi hakkındaki 6775 sayılı Kanunun 1 nei 
maddesine bağlı cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun teklifi birleştirilerek 
teklif sahipleri, Millî Müdafaa ve Maliye Vekâ
letleri mümessilleri huzurlariyle tetkik ve mü
zakere «dildi : 

Askerî kaza, vahdeti kaza içinde olup Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 56 ncı maddesinde 
yer alan hâkimlerin evsafı, hukuku, vazaifi, 
maaş ve muhassasatlan, sureti nasp ve azilleri 
kanunu mahsus ile tâyin olunur şeklindeki 
kaide ve tasarrufun şümulü içerisinde bulun
dukları Yüksek Meclisçe teslim edilmiş ve bu 
sebeple askerî adlî hâkimlere 6775 sayılı Kanun 
ile ödenek verilmişti. 

Askerî hâkimlere verilen bu ödenek memle
ketteki kalkınma, iktisadi inkişaf ve geçim şart
ları ile serbest sahadaki bol kazanç muvacehe
sinde kifayetsiz 'kaldığı mütalâa edilmiş ve tek
lif sahiplerinin mucip sebepleri de encümence 
yerinde görülerek ödeneklerin artırılmasında 
zaruret bulunduğu kanaatine varılmıştır. 

Encümence kabul edilen metne göre 1 nci 
maddede aylık tahsisat mevzuu 400, 550, 650. 

800 lira olmak üzere dört grupa ayrılmış ve 
grupların barem derece, rütbe ve vazifeleri 
tasrih edilmiştir. 

İkinci madde ile ödeme şekil ve şartları, 
üçüncü madde ile de 1958 yılı içindeki tahsisat
ların ödenme şekli tesbit edilmiştir. Kanun lâyi
hasının arz ettiği ehemmiyet ve temin edeceği 
faydanın hususiyeti dikkate alınarak teklifin 
takdimen ve müstaeelen müzakeresi karara bağ
lanmıştır. 

Havalesi mucibince Adliye Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Millî Müdafaa Encümeni Reisi M. M. 
Nevşehir içel 
Z. Üner Y. Karabulut 

Kâtip 
Muş Erzurum 

Ş. Ağaoğlu M. Zeren 
imzada bulunamadı 

istanbul Konya 
T. Yazıcı t. A Akdağ 

Niğde 
Askerî mahkemelerdeki Sb. ve eşitleri reis 
ve hâkimlere de bir ek ödenek verilmesi ka

naatiyle kabul ettim 
A. Eren 

Tekirdaf 
Subay mahkeme reis ve azalan nazarı itibara 
almadığından teklif noksan kalmıştır. Bu 

yüzden iştirak etmiyorum 
N. Akno» 

Tunceli 
A. Bora 

(S. Sayım * 307 ) 
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MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Askeri Temyiz Mahkemesi Reis, {Müddeiumumi, 
âza ve âza mülâzimleri ile askerî adlî hâkimlere 

tahsisat verilmesi hakkında Kanun 

6775 sayılı Kanun aşağıda yazılı şekilde de- j 
ğiştirilmiştir : 

MADDE 1. — Askerî Temyiz Mahkemesi 
Birinci ve İkinci Reislerine, Müddeiumumisine, 
adlî ve askerî âza ve âza mülâzimlerine; askerî 
adlî hâkimlere bağlı cetvelde gösterilen mik
tar tahsisat verilir. 

MADDE 2. — 1 nci maddede yazılı tahsi
satın ödeme şekil ve şartları hakkında Hâkimler 
Kanununun ek kanun hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 3. — 1958 yılı içinde bu kanun 
gereğince verilecek tahsisat mezkûr yıl Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Millî Mü
dafaa ve Dahiliye Vekâleti Jandarma Umum 
Kumandanlığı kısmındaki maaşlar faslından öde
nir. 

takibe-MADDE 4. — Bu Kanun neşrini 
den ay başından itibaren mer'idir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Aylığı Derece 

150 

125 

Millî Müdafaa Encümeninin tadiline bağlı 

C E T V E L 

llütbe ve vazifesi 

[üd- 1 
As- I 

Askerî Temyiz 1 nci ve 2 nei reisleri Askerî Temyiz Mahkemesi Müd
deiumumisi, hâkim, tümgeneral, muadili askerî adlî hâkimler ve 
kerî Temyiz Mahkemesi askerî azaları J. 
Hâkim, tuğgeneral ve muadili askerî adlî hâkimler ve Askerî Temyiz 
Mahkemesi âza ve mülâzim azaları 

Aylık 
tahsisatı 

800 

100 

90 
80 

70 
60 
50 

4 
5 

6 
7 
8 

40 

35 
30 

9 

10 
11 

Hâkim albay ve muadili 1 nei sınıf askerî adlî hâkimler ve Askerî 
Temyiz Mahkemesi askerî âza ve âza mülâzimleri 
Hâkim yarbay ve muadili 2 nci sınıf askerî adlî hâkimler 
Hâkim kıdemli binbaşı ve muadili kıdemli 3 ncü sınıf askerî adlî hâ
kimler j 

Hâkim binbaşı ve muadili 3 ncü sınıf askerî adlî hâkimler ] 
Hâkim kıdemli yüzbaşı ve muadili 4 ncü sınıf kıdemli hâkimler j . 
Hâkim yüzbaşı ve muadili 5 nci smıf askerî adlî hâkimler j 

Hâkim kıdemli üsteğmen ve muadili kıdemli 6 nci sınıf askerî adlî hâ
kimler 
Hâkim üsteğmen ve muadili 6 nci sınıf askerî adlî hâkimler 
Hâkim teğmen ve muadili 7 nci sınıf askerî adlî hâkimler (Staj müd
deti hariç) 

650 

550 

400 
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Tunceli Mebusu Arslan Boranın, Askerî Temyiz Mahkemesi Reis, Müddeiumumi ve âzalariyle 
askerî adlî hakimlere tahsisat verilmesi hakkındaki 6775 sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir 

fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/54) 

T, B. M. Meclisi Riyasetine 

6775 sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir fıkr? ilâvesine dair kanun teklifim ilişik olarak su
nulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Tunceli Mebusu 
Arslan Bora 

BSBAB1 MUClBE 

Askerî Usulü Muhakeme Kanununun Askerî Temyiz Mahkemesinin teşkilâtını gösteren 41 nci 
maddesinde : (Askerî Temyiz Mahkemesi iki daireden teşekkül eder. Her dairede dört adlî ve dört 
askerî âza bulunur. Askerî Temyiz Mahkemesinde iki askerî ve iki adlî âza mülâzimi bulunur.) 

Demek suretiyle : İki askerî âza mülâziminin de bu kanun hükmüne tevfikan Askerî Temyiz 
Mahkemesi Heyeti Hâkimesi yanında ahzi mevki eyliyeceklerini ve bu maddenin 2 numaralı bendi 
gereğince de askerî âza mülâzimlerinin de askerî azalar gibi iki sene müddetle ve kararname ile 
tâyin edilip aynı kanunun 40 nci maddesinde görüldüğü veçhile Askerî Temyiz Mahkemesi kaza 
heyetini teşkil eden organlar arasında bunların da aynı şartlar altında vazife ifa edeceklerini tas
rih etmiştir. 

Bu suretle askerî âza mülâzimleri, Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 39 ncu maddesindeki 
kazai vazife ve salâhiyetlerle mücehhez olup Temyiz tetkikatı icrasına, rey ve karar ve hüküm ver
mek, vazife ve haklarına sahiptirler. 

Görülüyor ki ; Askerî Muhakeme Usulü Kanununda âza mülâzimi olarak isimlendirilen bu şa
hıslar diğer icrayı kazaya yetkili kaza uzuvlarından gerek tâyin ve gerekse teminat müddeti ve 
vazife ve salâhiyet hususlarında diğer azalardan katiyen farksız bulunmaktadırlar. 

Askerî Temyiz Mahkemesi azalarına tahsisat verilmesindeki maksat ve gaye; bu itibarla askerî 
aza mülâzimleri için de aynen varittir. 

Askerî Temyiz Mahkemesi teşkilâtı içerisinde kanunen adedi iki olarak tahdidedilmiş bu iki 
uzuv için de tahsisatın verilmesinin muadelete uygun bulunacağı ve vâzıı kanun maksadına! da 
tevafuk edeceği düşünülmüştür. 

Tunceli Milletvekili 
A. Bora 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 10 .IV . 1958 

Esas No. 2/54 
Karar No. 23 

Yüksek Reisliğe 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Askerî 
Temyiz Mahkemesi Reis, Müddeumumi ve âza
lariyle askerî adlî hâkimlere tahsisat verilmesi 

hakkındaki 6775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifi encümenimizde alâkalı Hükümet mümessil-

( S. Sayısı : 207 ) 
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lerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere 
edildi : 

Askerî Temyiz Mahkemesi, askerî âza mülâ-
zimlerine de aylık tahsisat verilmesini derpiş 
eden teklifin mucip sebepleri encümence esas 
itibariyle uygun görülerek 6775 sayılı Kanuna 
eklenen fıkra değiştirilerek; 

Aynı değişiklikle alâkalı bulunan muvak
kat madde ise lüzumsuzluğu sebebiyle kaldırı
larak ve teklifin diğer maddeleri de aynen ka
bul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Adliye Encümenine tev

di buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Reisi 
Nevşehir 
Z. Üner 

JCâtip 
Kocaeli 

ö. Cebeci 
İstanbul 

M. Kemalyeri 

Elâzığ 
C. Hora 

İmzada bulunamadı 
Konya 

î. A. Akdağ 
Tekirdağ 
N. Aknoz 

M. M. 
Erzurum 

0. Alihocagü 

İstanbul 
N. Ataç 

İstanbul 
T. Yazıcı 

Yozgad 
1. H. Tunaboylu 

TUNCELİ MEBUSU ARSLAN BORA'NIN 
TEKLİFİ 

6775 sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 6775 sayılı Kanunun birinci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

(Askerî Temyiz Mahkemesi askerî âza mülâ-
zimlerine de ekli cetvelde gösterilen nispet dâhi
linde 1 Ağustos 1956 tarihinden muteber olmak 
üzere tahsisat verilir.) 

MUVAKKAT MADDE — 1957 yıli içinde bu 
kanun gereğince verilecek tahsisat mezkûr yıl 
bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
Millî Müdafaa Vekâleti (maaş) faslından ödenir. 

MADDîJvp. 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

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

MİLLİ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

6775 sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 6775 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : \ 

(Askerî Temyiz Mahkemesi askerî âza mü-
lâzimlerine de aşağıdaki cetvelde gösterilen 
nispet dâhilinde tahsisat verilir.) 

MADDE 2. — Teklif sahibinin 2 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklif sahibinin 2 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm teklifine bağlı 

CETVEL 

Kadro unvanı 
Aylık 

tahsisat 

Askerî Teniyiz Mahkemesi askerî 
âza mülâzimi albaylara 300 

Millî Müdafaa Encümeninin tadilim bağlı 

CETVEL 

Kadro unvanı 
Aylık 

tahsisat 

Askerî Temyiz Mahkemesi askerî 
âza mülâzimi albaylara 300 

(S. Sayısı: 207 ) 
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Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. B. M. 
Muvakkat Encümen 19.11.1959 

Esas No: 2/127, 2/54, 2/136,2/225 
Karar No: 4 

Yüksek 

îçel Mebusu Yakup Karabulut, Kocaeli Me
busu Cemal Tüzün, Kayseri Mebusu Hakkı Kur-
mel ve Sakarya Mebusu Baha Hun, Tunceli Me
busu Arslan Bora'nın, Askerî Temyiz Mahkemesi 
Reis, Müddeiumumi ve âzalariyle askerî adlî hâ
kimlere tahsisat verilmesi hakkındaki 6775 sayılı 
Kanunun birinci maddesine bağlı cetvelde deği
şiklik yapılmasına dair olan teklifleri ve bu tek
lifleri inceliyen Millî Müdafaa Encümeni mazba
taları ile mezkûr encümence kabul olunan metin 
Muvakkat Encümenimize havale olunmakla Hü
kümet temsilcileri huzuriyle incelendi. 

Yapılan mütaaddit toplantılar neticesinde : 
Askerî hâkimlerin almakta bulundukları tahsisa
tın, diğer hâkimlerin almakta olduklan tahsisat 
seviyesine yükseltilmesi prensibolarak muvafık 
mütalâa edildiğinden her dört teklifin heyeti 
umumiyesi kabul olunup maddeler ve cetvel üze
rinde tetkikata bağlanıldı. 

Bu hususta yapılan uzun müzakereler neti
cesinde : 

1. Evvelemirde umumi kaza bünyesinde va
zife gören hâkimlerin birinci, ikinci ve üçüncü 
sınıf olmak üzere sınıflara bölünüp hak ve salâ
hiyetlerinin buna göre tesbit edilmiş bulunması
na mukabil askerî kaza bünyesinde vazife gören 
hâkimlerin mutlak olarak rütbe esasına tâbi tu
tuldukları müşahede edildiğinden askerî hâkim
lere verilecek tazminatın rütbe esasına göre tesbi-
ti muvafık mütalâa edilmiştir. 

2. Askerî Temyiz Mahkemesinde mevcut iki 
âza mülâzimliği kadrosunda hâkim sınıfından ol-
mıyan askerî şahıslann vazife almakta bulunma
sı itibariyle Millî Müdafaa Encümenince bunlar 
hakkında kabul edilen tazminat cetvelden çıkarıl
mıştır. 

Her ne kadar âza mülâzimleri Askerî Temyiz 
Mahkemesinde dosyaların tetkik ve izahiyle vazi-

Reisliğ© 

felendirilmiş iseler de hâkim salâhiyetleri ve hâ
kimlik sıfatlan bulunmadığı cihetle Millî Müda
faa Encümeninin mütalâasına iştirak imkânı bu
lunamamıştır. 

Nitekim Umumi Temyiz Mahkemesinde dosya
ları tetkik ve izah ile vazifelendirilmiş hukuk 
mezunu başkâtipler veya hâkim stajiyerleri de 
hâkimlik sıfatlan ve hâkim salâhiyetleri bulun
madığı cihetle tazminat almamaktadırlar. 

3. Tekliflerin mucip sebebi umumi kaza ile 
askerî kaza organlan arasında teadül tesis etmek
tedir. 

Bu mucip sebebin ışığı altında, malî imkân
lar bakımından hâkimler ile askerî hâkimler ara
sında müsavatı tesis debilmek için tayın bedeli 
olarak askerî hâkimler tarafından alman meblâ
ğın tazminattan düşülmesi prensibolarak kabul 
olunmuştur. Bu hususta encümende İM fikir 
üzerinde durulmuştur. 

a) Birincisi bugünkü tayın bedeli miktan-
nın tazminat miktarından düşülmesi, 

b) İkincisi ise tazminatın alınması halinde 
ayrıca tayın bedeli alınmaması hükmünün bir 
madde halinde kanuna ilâvesi. 

Tayın bedelleri miktarında yapılacak tahav-
vüllerin bazen umumi kaza ile askerî kaza arasın
daki teadülü bozabilecek neticelere götürmesi; ba-
zan da (ve bilhassa tayın bedelleri kaldırıldığı 
takdirde) askerî kaza mensuplannm mağduriye
tini mucibolacağı sebebine dayanılarak birinci 
fikre encümen ekseriyeti iltifat imkânını bulama
mıştır. 

4. Askerî Temyiz Birinei ve îkinei Reisi ile 
Askerî Temyiz Mahkemesi askerî azasına da ev
velce olduğu gibi ve aynı esaslar dairesinde artı-
nlmak suretiyle ödenek verilmesi, hâkim sıfatlan 
bulunmamasına rağmen işgal ettikleri kaza mer
ciinin ehemmiyeti ve askerî Temyiz Mahkemesin-
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deki asker âzanm hâkim salâhiyetinin bulunması 
bakımından istisnaen kabul olunmuştur. , 

Takdimen ve müstaceliyetle görüşülmek üze 
re Yüksek Umumi Heyetin takdirlerine arz olu
nur. 

Muvakkat Encümen Reisi 
Sakarya 

.V. Kiri§çioğlv 

Ankara 
M. Akptnar 

Bursa 
H. Bayrı 

İmzada bulunamadı 

Mazbata Muharriri 
Artvin 

Y. Gümüşei 

Ankara 
O. Alişiroğlu 

Siird 
M. D. Süalp 

Kayseri 
O. Kavuncu 

Ordu 
Z. Kumrulu 

Rize 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. Önal 

Tokad 
Konuşmak hakkım 

mahfuzdur 
§.• Kitapçı 

Nevşehir 
N. önder 

Rize 
t. Akça! 

İsparta 
SI. Bilgiç 

Urfa 
Konuşmak hakkım 

mahfuzdur 
A. Akan 

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADİLİ 

Askeri Temyiz Mahkemesi Reisi, Müddeiumumi 
ne, âzalariyle askeri adlî hakimlere tahsisat ve~ 
fümesi hakkındaki Kanunun birinci maddesini 
bağlı cetvelin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. • •- Askerî Temyiz Mahkemesi, 
Müddeiumumi ve âzalariyle askerî adlî hâkim 
fere tahsisat verilmesi hakkındaki 6775 sayılı 
Kanunun birinci maddesine bağlı cetvel kaldı 
rılmış ve yerine ekli cetvel kabul olunmuştur. 

MADDE 2. — Birinci maddeye göre tahsı 
sat alanların tayın bedellerini alması ve bu tah
sisatlarından vazgeçmelerine bağlıdır. 

MADDE 3. — Bu Kanun 28 Şubat 1959 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu Kanunu icraya Millî Mü 
dafaa Vekili memurdur. 
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125 
100 
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Muvakkat Encümenin tadiline bağh 

O E T V E L 

Askerî Temyiz Mahkemesi Birinci ve İkinci " 
Reisleri, müddeiumumisi adlî ve askerî aza
lan, Millî Müdafaa Vekâleti Askerî Ada
let Başkanı, Askerî Adalet Teftiş Heyeti 
Başkanı, Erkânı Harbiyei Umumiye Riya
seti Askerî Adlî Müşaviri, orgeneral, kor
general veya eşitleri, askerî adlî hâkimler 

1 800 

150 Tümgeneral veya eşitleri askerî adlî hâ
kimler 

125 Tuğgeneral veya eşitleri askerî adlî hâkim
ler 

125 Albay veya birinci sınıf askerî adlî hâkim
ler 

100 Albay veya birinci sınıf askerî adlî hâkim
ler 

9& Yarbay veya ikinci sınıf askerî adlî hâkim
ler 

80 Kıdemli binbaşı veya kıdemli 3 ncü sınıf 
askerî adli hâkimler 

70 Binbaşı veya üçüncü sınıf askerî adlî hâ
kimler 

60 Kıdemli yüzbaşı veya dördüncü sınıf as-
*. kerî adlî hâkimler 

50 Yüzbaşı veya 5 nci sınıf askerî adlî hâkim
ler 

650 

550 

40 Kıdemli üsteğmen veya kıdemli 6 ncı sınıf 
askerî adlî hâkimler ^ „ 

35 Üsteğmen veya 6 ncı sınıf askerî adlî hâ-
v kimler 

l 
I 

30 Teğmen askerî adlî hâkimler 
(Staj müddetleri haris) l 350 
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Dtvre : XI 
lf***: 2 S. S A Y I S I : 

Artvin Mebusu Mecit Bumin, Afyon Karahisar Mebusu Orhan 
Uygun ve Konya Mebusu Osman Bibioğlu ile Sinob Mebusu 
Mahmut Pınar'ın, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna hükümler 
ilâvesine dair kanun teklifleri ve Nafıa ve Adliye encümenleri 

mazbataları (2 /67, 161, 257) 

Artvin Mebusu Mecit Bumin in. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 32 nci 
maddesinin tadili hakkında kanun teklifi (2/67) 

[ • / " " . ' " ; ' " 2.1.1958 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

6235 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin tadili hakkındaki kanun teklifim esbabı mucibesiyle 
birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli muamelenin ifasını saygılarımla rica ederim. 
Artvin Mebusu 

t - - . , , , Mecit Bumin 

6235 «ayılı Kanunun 32 ncimaddesinin tadili hakkında 

ESBABI MUCİBE 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği hakkında 6235 sayılı Kanunun 32 nci maddesindeki 
aidat sisteminin dört seneye yakın bir zamandan beri tatbiki sonunda görülen bâzı mahzur ve 
aksaklıklar muvacehesinde bugünkü şartlara ve tatbikata daha uygun bir şekilde tadil edilmesi 
zaruri görülmektedir. 

Türkiye'de meslekî faaliyette bulunan mühendis ve mimarları camiası altında toplıyan ve âm
meye yarar bir teşekkül olarak birlik ve onun tarafından teşekkül ettirilen ihtisas odalarının 
gayelerini tahakkuk ve faaliyetlerini idame ettirebilmeleri için 6235 sayılı Kanunun 12 ve 32 nci 
maddelerine malî hükümler vaz'edilmişti. Odalarm gelirlerine mütaallik 32 nci maddenin (c) ben
dinde bu maksatla, üyelerin senelik kazançlarının o/oo 5 i oda geliri olarak kabul edilmiştir. 

Odalara kayıtlı üyelerin senelik kazançlarının gerek hesabedilmesi hususundaki müşkilât ve 
bu sebeple beyannamelerin vakti zamanında gönderilmemesi ve gerekse ne gibi faaliyetlerin mes
lekî olduğu ve ne gibi faaliyetlerin mühendislikle ilgisi bulunmadığı hususlarının tefrik.'ndeki 
zorluklar, lüzumu halinde beyannamelerin sıhhatinin tahkikındeki müşkilât, kazançların mahrem 
tutulması hususundaki psikolojik sebepler, vaktinde o/oo 5 beyannamelerini göndermiyen ve bu 
sebeple Haysiyet Divanına şevkine zaruret hâsıl olan büyük mikyasta üyelerin odalarına karşı 
gösterdikleri ruhi infial ile birliğin istikbalinin tehlikeye mâruz bırakması ve üye beyannamesini 
vermedikçe tahakkuk yapılamıyacağından varidat noksanlığına ve bütçe açığına ve malî güçlük
lere sebebiyet vermesi gibi muhtelif nazari ve pratik sebeplerden dolayı bu bende göre odalara 
gelir olarak tanınan o/oo 5 hissesinin tahakkuk ve tahsilinde büyük müşkülât doğurduğu müşa
hede edilmiştir. 
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Banım yarine maktu bir sistem vaz'edilerek daha kolay tahakkuk ve tahsil imkânı veren bir 

gelir sisteminin konulması yukarda yazılı mahzurların telâfisi için zaruri görülmüştür. Ancak, 
varidatta verimlilik ve üyelerin malî imkânlarına uygun ve âdil bir sistemin vaz'edilmesi bugün
kü hukuk prensiplerine ve adalet esaslarına uygun gönüdûğünden mükerrer vergi mahiyetini 
taşıyan nispî bir gelir yerine muhtelif kademeli maktu bir aidat sisteminin kabul ve 32 nci mad
deye (b) bendinin tadili şeklinde vaz'edilmesi tatbikat mahzurlarını bertaraf eder mahiyettedir. 

Bu sebeplerle gayelerinin tahakkuku için daha pratik ve adil gelir kaynaklarına lüzum gös
teren TMMO Birliği hakkındaki Kanunun 32 nci maddesinin aşağıda arz edilen şekilde tâdili 
cihetinde pratik faydalar müşahede edilmiştir. 

ARTVİN MEBUSU MECÎT BUMUN İN 
TBKLM 

6235 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin 
tadili hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği hakkındaki 6235 sayılı Kanunun 
32 nci maddesinin (c) bendi kaldırılmış ve (b) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir r 

b) Azanın kazancına göre tahsil edilecek 
kademeli yıllık aidat. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte, 32 nci maddenin lâğvedilen (c) 
nendi gereğince 1057 yılı ve onu takibeden 
müddet zarfında %<, 5 olarak tahakkuk etmiş 
ve edecek Oda gelirleri, (b) bendinin tadilden 
önceki ve tadilden sonraki, yıllık aidat miktaı*-
lan arasındaki farka e§it olarak tahsil ve tas
fiye edilir. Ancak, 19*57 senesi kazancına ait 
Voo 5 ni eski şekle ıgöre ödemek istiyen üyelerin 
bu husustaki haklan mahfuzdur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerimi icraya 
Adliye vte Nafıa Vekilleri memurdur. 
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Afyon Karahisar Mebusu Orhan Uygun ve Konya Mebusu Osman Bibioğiu'mın, Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanunla b&a hüküm

ler eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/161) 

Yüksek Reisliğe 

6235 sayılı Kanunun, bâzı maddelerinin tadiline ve bâzı maddeler ilavesine dair olan kanun 
teklifimizi esbabı muoibesâ ile birlikte taikdim ediyoruz. 

Alâkalı ^ncümıenlere h&valeisinii! arz ve rica ederiz. 
17.IV.1Ö5S 

Afyon K. Mebusu Konya Mebusu 
Orfam Uygun Osmm Bibioğlu 

6235 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili ve maddeler ilâvesi hakkındaki Kanunun 

ESBABI MUCÎBESÎ 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği hakkında 6235 sayılı Kanunun 12 nei maddesinde 
tâdadedilen gelirler mukabili Birliğin masraflarını karşılamakta mâruz kaldığı malî müzayaka ve 
32 nci maddesindeki aidat sisteminin dört seneye yakın bir zamandan beri tatbiki sonunda' gö
rülen bâzı mahzur ve aksaklıklar muvacehesinde bugünkü şartlara ve tatbikata uygun bir şekilde 
tadil edilmesi zaruri görülmektedir. 

Odalar Birliğinin tavzif edildiği âmme hizmetlerini ifa edebilmesi ve temsil ettiği camianın 
menfaatlerini koruyabilmesi için lüzumlu gelirin temini sadedinde yeni kaynakların bulunması 
zaruri görülmüş ve bu maksatla, alâka ve kasdedilen hizmete taallûk etmesi dolayısiyle inşaaat 
ve tesisat ihale bedellerinden % 02 nispetinde bir hisse alınması uygun mütalâa edilmiştir. 

Türkiye'de meslekî faaliyette bulunan mühendis ve mimarjarı camiası altında1 toplıyan ve âm
meye yarar bir teşekkül olarak Birlik taraimdan teşekkül ettirilen ihtisas odalarının gayelerini 
tahakkuk ve faaliyetlerini idame ettirebilmeleri için 6235 sayılı Kanunun 32 nci maddesine malî 
hükümler vaz'edilmişti. Odaların gelirlerine mütaallik' 32 nci maddenin (c) bendinde bu mak
satla üyelerinin senelik kazançlarının % 0,5 i Oda geliri olarak kabul edilmiştir. 

Odalara kayıtlı üyelerin senelik kazançlarının gerek hesabedilmesi hususundaki müşkülât ve bu 
sebeple beyannamelerin vakit ve zamanında gönderilmemesi ve gerekse ne gibi faaliyetlerin meslekî ol
duğu ve ne gibi faaliyetlerin meslekle ilgili bulunmadığı hususlarının tefrikındeki zorluklar lüzumu 
hallinde beyannamelerin sıhhatindeki tahkik müşkülâtı, kazançların mahrem tutulması hu
susundaki psikolojik sebepler, vaktinde % 0,5 beyannamelerini göndermiyen ve bu sebeple 
Haysiyet Divanına şevkine zaruret hâsıl olan büyük mikyastaki, üyelerin Odalarına kar
şı gösterdikleri ruhi infial ile Birliğin istikbalini tehlikeye mâruz bırakması ve üye be
yannamesini vermedikçe tahakkuk yapılamıyacsjğından vardiat noksanlığına ve bütçe açığına ve 
malî güçlüklere sebebiyet vermesi gibi muhtelif zaruri ve pratik sebeplerden dolayı bu bende gö« 
re Odalara gelir olarak tanınan % 0,5 hissesinin tahakkuk ve tahsilinde büyük müşkülât doğurdu
ğu müşahade edilmiştir. 

Bunun yerine maktu bir sistem vaz'edilerek daha kolay tahakkuk ve tahsil imkânı veren bir 
gelir sisteminin konulması yukarda yazılı mahzurların telâfisi için zaruri görülmüştür. Ancak, va
ridatta verimlilik ve üyelerin malî imkânlarına uygun ve âdil bir sistemin vaz'edilmesi bugünkü 
hukuk prensiplerine ve adalet esaslarına uygun görüldüğünden mükerrer vergi mahiyetini taşıyan 
nispî bir gelir yerine muhtelif kademeli maktu bir aidat sisteminin kabul ve 32. maddeye (b) 
bendinin tadili şeklinde vaz'edilmesi tatbikat mahzurlarını bertaraf eder mahiyettedir. 
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.%• 0,5 gelir aidatının yerine ikame, edilecek bu sistemin daha pratik neticeler vermesi için de 
ayrıca tahsilatta kolaylık sağlıyacak hükümlerin kanuna ilâvesi ve bu arada bir maddenin tadili 
de derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Dört senelik tatbikatta, elde edilen neticeler, aidatın her ay yatırılmasının üyeyi malî bir kül-
fete sokmadığı buna mukabil ihmal dolayısiyle biriken aidatın ise üyeyi malî külfetten başka psi
kolojik tesirlere duçar bıraktığını göstermektedir. Bilhassa hizmet erbabı üyelerin bu türlü zorluk
lara daha fazla mâruz kaldığı göz önünde tutularak, hem aidatın vaktinde tahsilinin ve hem «l.e 
üyeyi malî bir sıkıntıya düşürmeden tediye inik-.ularını temin edecek bir hüküm ek madde halinde 
32 nci maddeye ilâvesi uygun görülmektedir. 

Her türlü ihtara rağmen aidatını ödemeyen azalar hakkında 30. madde hükümlerine göre ya
pılan icra takibatı, îcra ve iflâs Kanununun 6H. maddesinde zikredilen bir vesikaya istinadet-
mediğinden, ekseriya müsbet neticeler vermemekte ve borçlu üye tarafından yapılan haksız bir iti
raz dahi takibatı durdurabilmekte idi, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsaları Birliği Kanununda 
olduğu gibi, Oda tdare heyetlerince ' takibat hususunda verilen kararların ilâm hükmünde addedil
mesi, tatbikattaki aksaklıkları giderici mahiyette telâkki edilmiş ve 30. madde bu şekilde tadil edil
miştir. 

Bu sebeplerle gayelerinin tahakkuku için daha pratik ve âdil gelir kaynaklarına lüzum gösteren 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği hakkındaki Kanunun, aşağıda gösterildiği üzere 
12 nci maddesine (f) fıkrası ile ek bir madde eklenmesi, 30 ncu maddesiyle 32 nci maddesinin (b) 
bendinin değiştirilmesi, 32 nci maddesinin (c) bendinin kaldırılması ve bu maddeye ek bir madde ile 
muvakkat bir maddenin ilâvesinde pratik faydalar müşahede edilmiştir. 
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AFYON KARAHISAR MEBUSU ORHAN 
UYGUN VE KONYA MEBUSU OSMAN 

BlBÎOĞLU'NUN TEKLİFİ 
6235 sayüı Kanunun bâzı maddelerinin tadili 

ve maddeler ilâvesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği hakkındaki 6235 sayılı Kanu
nun, aşağıda gösterildiği üzere, 12 nci madde
sine (f) fıkrası ile ek bir madde ilâve edilmiş, 
30 ncu maddesi ile 32 nci maddesinin (b); fık
rası değiştirilmiş, 32 nci maddesinin (c) fıkrası 
kaldırılmış ve bu maddeye ek bir madde ile 
muvakkat bir madde ilâve olunmuştur. 

Madde 12. — f) inşaat ve tesisat ihale 
bedellerinin binde ikisi, 

EK MADDE — Devlet daire ve müesseseleri, 
iktisadi Devlet Teşekkülleri ile bunlar tara
fından kurulmuş müesseseler, hususi kanunlar
la kurulmuş müessese, daire ve kurumlar; mes
lek teşekkülleri, belediye ve özel idareler, ban
kalar, cemiyetler, tesis ve vakıflar; şirketlerle 
hususi müessese ve şahıslar : 

Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu ile ken
di kanun ve nizamnamelerinde mevcut hüküm
lere veya diğer mevzuata göre ihale edecek
leri, etüd, proje, harita, aplikasyon, yapı, 
(imar Kanunu hükümlerine göre) ve tesisat 
işleriyle bu kanunun şümulünde bulunan mü
hendislik ve mimarlıkla alâkalı bilcümle işleri 
dolayısiyle mütaahhitlere ödiyecekleri istihkak
lardan, 12 nci maddenin (f) fıkrasına göre ta
hakkuk edecek binde iki hisseyi, 

Tevkif ederek ödemeyi takibeden ayın yir
misine kadar Türk Mühendis ve Mimar Oda
ları Birliğine yatırmaya mecburdurlar. 

Madde 30. — Her türlü oda aidatı ve kesin
leşen zamlar ile para cezalarının tebliğ günün
den itibaren 30 gün içinde mensuboldukları 
Odaya ödemiyenler hakkında icra ve iflâs Ka
nunu hükümlerine göre takibat yapılır. 

Odalarca takibat hususunda verilen karar
lar ilâm hükmünde olup icra dairelerince yeri
ne getirilir. 

Madde 32. — b) Azanın gelirine göre tah
sil edilecek kademeli yıllık aidat; gelirin tarifi, 

kademelerin tesbiti, aidatın ödenme tarihleri ve 
aidatını zamanında ödemiyen azadan % 50 den 
fazla olmamak kaydiyle alınacak zamlar, oda
ların talimatnamelerinde gösterilir. 

EK MADDE — Devlet daire ve müessese
leri, iktisadi Devlet Teşekkülleri ile bunlar ta
rafından kurulmuş müesseseler, hususi kanun
larla kurulmuş müessese, daire ve kurumlar, 
meslek teşekkülleri, belediye ve özel idareler, 
bankalar, cemiyetler, tesis ve vakıflar, şirket
ler ile hususi müessese ve şahıslar : 

Her hangi bir şekilde istihdam ettikleri hiz
met erbabı mühendis ve mimarların gelirlerin
den, 32 nci maddenin (b) fıkrasına göre tahak
kuk edecek yıllık aidatın o aya isabet eden 
miktarı ile 32 nci maddenin (i) fıkrasına göre 
tahakkuk edecek ücretlerden yüzde beş his
seyi, 

Tevkif ederek ödemeyi takibeden ayın yir
misine kadar mühendis ve mimarın kayıtlı 
bulunduğu odaya yatırmaya mecburdurlar. 

Kendi hesaplarına serbest olarak çalışan 
mühendis ve mimarların ödiyecekleri yıllık 
aidatın tahakkukuna esas gelirleri ile alâkalı 
malûmatı odaların talebi halinde, Maliye Dai
releri vermeye mezundur. 

MUVAKKAT MADDE — 1 Ocak 1959 ta
rihine kadar 32 nci maddenin (c) fıkrası gere
ğince geçmiş senelerde tahakkuk etmiş miktar
lar aynen tahsil edilir. 

MADDE 2. — Bu kanunun 1 nci maddesi
nin, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Kanununun 18 nci maddesine (f) fıkrası ve ek 
bir madde ilâvesi hakkındaki hükmü ile 30 ncu 
maddeyi tadil eden hükmü neşri tarihinden iti
baren, diğer hükümleri 1 Ocak 1959 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Adliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 
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Sinob Mebusu Mahmut Pınardın, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği hakkındaki 6235 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline ve mezkûr kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair 

kanun teklifi (2/257) 

Yüksek Riyasete 

6235 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve muvakkat bir madde ilâvesine ait 
kanun teklifim ilişiktir. 

Alâkalı encümene havalesini arz ve rica ederim. 
Sinob 

Mahmut Pınar 

ESBABI MUCİBE 

6235 sayılı Kanun ileri Garp memleketlerinin birçoğunda henüz bulunmıyan yepyeni bir zihni
yetin mahsulüdür. 

Bu kanun yurtta mevcut bütün fen adamlarını bir federasyon halinde birleştirmekte hak ve 
hukuklarını kanuni teminat altına almakta memleket nam ve hesabına bilgi, görgü ve meslekî tema
yüllerinden âzami istifadeyi sağlamaktadır. 

Yalnız dört yıllık tatbikat sırasında bâzı eksiklikleri olduğu kanunun ân ve şâmil olarak tetkik 
edilebilmesi için bunların giderilmesinin zaruri bulunduğu görülmüştür. 

Oda merkezlerinin yerinin kanunen tâyin edilmemiş olması azaları arasında bir çekişme bir pa
zarlık mevzuu olmuştur. 

Umumi Kâtibin Umumi Heyetçe seçilmesi ise birlik içinde Reisle Umumi Kâtibin otoritesi ha
line gelmiş ve daimî huzursuzluk membaı olmuş. 

Oda Umumi heyetlerinin nasıl teşekkül edeceği sarahaten belirtilmediğinden bâzı yanlışlıklar 
doğmuş birlik geliri meyanmda bulunan ve odalarca ödenmesi icabeden yüzde yirmiler odalar 
arasında birtakım dolambaçlı yollar bulunmasına sebebiyet vermiş keza oda gelirinden azaların 
Gelir Vergisine matrah olan binde beşleri ise tatbikatta büyük zorluklar çıkarmış mütemadi ola
rak îdare Heyetiyle azalar arasında bir çekişme mevzuu olmuştur. 

Bâzı azalar şu veya bu sebeplerle ihtisas ve iştigal mevzuları dışındaki odalara kaydolmuş ve 
olmakta devam etmiş bu ise odalar arasında nahoş hâdiselere sebebiyet vermiştir. 

îşte bu ve buna benzer hususatı gidermek temiz gayelerle kurulmuş olan Odalar Birliğini her 
türlü mücadele ve şaibeden uzak kılmak için bu tadile lüzum hâsıl olmuş ve teklif hazırlanmıştır. 
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SÎNOB MEBUSU MAHMUT PINAB'IN 
TEKLİFİ 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği hakkın
daki 6235 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadi
line ve meşkûr kanuna muvakkat bir madde ilâ-

vesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 6236 sayılı Kanunun 1, 3, 4, 
5, 12, 14, 21 ve 32, 41 nci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Türkiye hudutları içinde mes
lek ve sanatlarını icraya kanunen salahiyetli 
olup da meslekî faaliyette bulunan ve mesleki
ni temsilen bir vazife ifa eden yüksek mühen
dis, yüksek mimar, mühendis ve mimarları 
teşkilâtı içerisinde toplıyan hükmi şahsiyeti 
hak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
kurulmuştur. Birliğin ve odaların merkezi An
kara'dır. 

Aneak Ankara'da idare heyeti ve mürakıp-
ler gibi vazifelilere yetecek kadar âzası bulun-
mıyan odaların merkezleri umumi heyetlerince 
tesbit ve tâyin edilecek yerlere naklolunur. 

Madde 3. — Birliğin idari uzuvları şunlar
dır. 

a) Birliğin umumi heyeti, 
b) Birliğin idare heyeti, 
c) Yüksek Haysiyet Divanı. 

Madde 4. — Birlik umumi heyeti oda umu
mi heyetlerince odaya kayıtlı azasının % 5 i 
nispetinde ve üç kişiden az olmamak üzere her 
yıl seçilecek delegelerden teşekkül eder. 

Umumi Heyet; birliğin maksat gaye ve te
şekkülüne ait kararları alır, idare heyeti ça
lışmalarını inceler, yeni seçilecek idare heye
tine direktifler verir. Birliğin hesaplarını tet
kik, gelir ve gider bütçelerini tesbit eder. Mes
lekin inkişafı için gerekli faaliyetler hakkında 
kararlar alır, muvakkat veya daimî vazifeli
lerin kadrolarını tesbit ve bunlara verilecek üc
ret miktarını tâyin eder. 

İdare Heyeti; asîl ve yedekleriyle mura
kıplarını ve Hüksek Haysiyet Divanına verile
cek asîl ve yedek azalan seçer. 

Madde 5. — Birlik idare heyeti; her oda 
bir âza ile temsil edilmek üzere birliğe dâhil 
oda adedine göre Birlik Umumi Heyetince se

çilecek azalardan teşekkül eder. İdare Heyeti 
gizli reyle aralarından bir reis, bir ikinci reis, 
bir umumi kâtip ve bir muhasip seçer. Arala
rında umumi kâtipliği yapacak âza bulunmazsa 
bu yere hariçten münasip göreceği bir âza ge
tirebilir. 

Madde 12. — Birliğin gelirleri şunlardır : 
a) Birlik umumi heyetince üç yılda bir tâ

yin olunacak oda delegeleri temsil ücreti, 
b) Neşriyat, hasılat, 
c) Bağış hasılatı, 
d) Müteferrik gelir, 
c) Hükümetten yardım. 
Madde 14. — Her ihtisas şubesi için ancak 

bir oda açılır. İhtisas ve iştigal mevzuları aynı 
olan mühendis ve mimarlar yalnız bir odaya 
kaydolunurlar. 

Madde 21. — Şube umumi heyeti; o çubeye 
kayıtlı, oda umumi heyeti ise o odaya kayıtlı 
asîl azaların iştirakiyle teşekkül eder. 

Madde 32. — Odaların gelirleri : 
a) Âza kaydiyeleri, 
b) Oda umumi heyetlerince tâyin ve tes

bit edilen birlik umumi heyetince aynen veya 
tadilen kabul olunan yıllık aidat, 

c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler, 
d) Vesika ücretleri, 
e) Neşriyat hasılatı, 
f) Bağış hasılatı, 
g) Para cezalan, 
h) İştiraklerden mütevellit kârlar, 
j) Mesleki müsabakalarda derece ve man

siyon alanlarla jüriye seçileceklerin alacaklan 
paralann % 5 i, 

k) Müteferrik gelirler, 
1) Hükümetten yardım. 
MADDE 2. — 6235 sayılı Kanuna aşağıdaki 

muvakkat madde eklenmiştir : 
MUVAKKAT MADDE 4. — Bu kanunun 

neşrinden itibaren üç ay içinde birlik idare he
yeti merkezi Ankara haricinde olan odalann 
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menkul ve gayramenkullerle birlikte merkezleri
ni Ankara'ya nakletmeye ve yeni idare heyet
lerini seçtirmeye, 

Her ne sebeple olursa olsun ihtisas ve işti
gal mevzuu ile ilgili odaya kaydolmamış aza
nın dosyalarını aidolduğu odaya devretmeye, 

Buna riayet etmiyen azalar hakkında 6235 

sayılı Kanunun 38 nci maddesi hükümlerini tat
bik etmeye mecburdurlar. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
.İcra "Vekilleri Heyeti memurdur. 

Nafıa Encümeni mazbatası 

•T. B. M. M. 
Nafıa Encümeni 

Esas No : 2/161, 2/67, 2/257 
Karar No : 13 

11.11. 1959 

Yüksek Reisliğe 

«Artvin Mebusu Mecit BumJin'in, Türk Mü
hendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 32 
nci maddesinin tadili Ihakkında kanun teklifi» 
«Afyon Karahisar Mebusu Orhan Uygun ve Kon
ya Mebusu Osmlan Bibdoğlu 'ıran, Türk Mühen
dis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler 'eklenmesi hakkında kanun teklifi» 
ve «Sinob Mebusu Mahmut Pınar 'm, Türk Mü
hendis ve Mimar Odaları Birliği hakkındaki 
6235 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadilinle 
ve mezkûr kanuna 'muvakkat bir madde ilâve
sine dair kanun» teklifleri aynı mealde oldu
ğundan encümenimiz 'bu üç teklifin tevhiden 
görüşülmesini kabul etmiş ve Hükümet tiemsilçi
lerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere et
miştir. 

6235 sayılı Kanunun, mimar, inşaat, orman. 
ziraat, gemi, harita, makina, maden, elektrik 
ve kimya mühendisi mensuplarım ayrı ayrı bi
rer oda kurimıayı ve bu odaları da bir birlik 
halinde toplamayı, sağlamış bu sureltle 1054 yı
lından l)iı yana Türkiye'de mevcut bilûmum 
•mühendis ve mimarlar 6235 sayılı Kanunun şü-
ımulü dâhiline girmiştir. MJeml ek etimizde ilk 
defa girişilen bu teşebbüsün dört yıllık tatbi
katı odaların ve odalar birliğinin idaresinde ve 
bünyesinde ve malî kaynaklarında bâzı deği
şiklik yapılması ieabettiğini ortaya koymuş, 
odalarım ve 'birliğin maddi ye mâ nevi "yönlerden 
kuvvetlenmesine zaruret hâsıl olmuştur. Bu se
beple 6235 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 

tadiline mütedair olan kanun ıteklifJei'i üzerinde 
uzun görüşmeler yapılmıştır. 

Neticede encümenimiz ittifakla 6235 saydı 
Kanımda bâzı tadillerin yapılması zarın etine 
kanaat getirmiştir. Bu sebeple maddelerin mü
zakeresine başlanmıştır. 

Birinci madde ile birliğin ve odaların mer
kezlerinin benzeri teşekküller mıisillû merkezi 
hükümette olmasının her bakımdan faydalı ola
cağı düşüncesiyle kabul edilmiştir. Yalnız mer
kezi hükümette idare heyeti, haysiyet divanı ve 
nıurakıpler gibi vazifelere yetecek âzası bulun -
mıyan odalara, meselâ (gemi mühendislerine) 
bir imkân sağlamak, için de ikinci maddenin 
«a» fıkrasiyle umumi heyetlerine yetki veril
miştir. Birliğin uzuvları meyanında bulunan 
umumi kâtibin her oda tarafından a y r ayrı 
gösterilen namzetler arasından seçilmesi ve bu 
umumi kâtibe büyükçe bir ücret verilmesi mü
temadi olarak odalar arasında çekişme ve pa
zarlık mevzuu olmuştur. Seçildikten, sonra da 
idare heyeti ile genel kâtip arasında (buma 
fikir ayrılığı olmuş ayrı ayrı seçimle gelmenin 
verdiği yetki içerisinde bocalayıp durmuşlardır. 
Bu hal ise birlikte bir huzursuzluğun devamı
na sebebolımıştur. Bunu önlemek, idare heye
tini kararlarında ve kanunun tatbikinde ser
best kalmasını temin için gene benzeri teşekkül
lerde olduğu gibi; (Mühendisler-Birliği) ve 
(Mimarlar Birliği) umumi kâtibin secimle ya
pılmaması uygun mütalâa edilmiştir. 

Keza odalara kayıtlı âza adetleri aracında 
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da kıyaslanmıyaeak derecede farklar bulundu
ğu meselâ gemi odasının 108 azasına mukabil 
inşaat mühendisleri odasında 3 500 âza bulun
duğu keza harita mühendislerinin 200 azasına 
mukabil mimar odasında 1 500 e yakın âz» bu
lunduğu, bu hâlin ise umumi heyet toplantıla
rında ve seçimlerde iki odanın delegelerinin 
birleşmesiyle diğer odalara her bakımdan te
fevvuk ettikleri bu hal ise gene nahoş hâdise
lere sebebolduğu görülmüş hak ve adalet kai
delerine yaklaşılabilinmesi için delege adedi 
ondan az yüzden fazla olmaması ve âzası az 
olan odanın on, âzası çok olan odanın yüz âza 
ile temsil edilmesi uygun görülmüş ve dördün
cü madde ile kısmen olsun adalet sağlanmıştır. 

Beşinei maddeye yapılan ilâve ve tadillerle 
birlik idare heyetinin tarzı teşekkülüne vuzuh 
verilmiştir. 

Yedinci maddede birlik umumi kâtibinin 
vazifeleri belirtilmiş idare heyeti toplantıların
da bulunması fakat rey sahibi olmaması uy
gun görülmüştür. , 
~ On ikinci maddenin (A) fıkrasındaki odala
rın vereceği birlik hisesesi odaya kayıtlı âza 
adedine göre verilmesi uygun görülmüştür. 

On dördüncü madde ile her ihtisas şubesi 
için bir oda kurulması uygun görülmüştür. 

Yirmi birinci madde ile umumi heyetlere 
kimlerin katılacağı, 23 ncü maddede de oda 
idare heyetinin teşekkül tarzı tesbit edilmiştir. 

Muvakkat iki madde ile bu kanunun neş
rinden sonra altı ay içinde merkezlerin Anka
ra'ya nakli ihtisas ve iştigal mevzuları dışında 
başka odaya kaydolanlar varsa bunların dosya

larının kendi odalarma yollanması ve buna ria
yet etmiyenler hakkında kanuni hükümlerin 
tatbik edilmesi'bu kanunun neşrinden *once 
başlamış ve borçlanmış azalar hakkında 8236 
sayılı Kanun hükümlerinin tatbiki icabettiği 
belirtilmiştir. 

41 nci madde ile de kanun hükümlerinin 
icrası Nafıa ve Adalet vekâletlerinden alınarak 
İcra Vekillerine verilmiştir. Bu suretle yapılan 
ilâve ve tadillerle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Adliye Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete arz olunur. 
Nafıa Encümeni Reisi Bu Mazbata Muharriri 

Gazianteb 
8. Kuranel 

Kâtip 
Bilecik 

M. Erdem 

Artvin 
M. Bumin 

Denizli 
O. Ongan 

Gazianteb 
C. San 

Gümşane 
Muhalifim 

N. Sargmalp 
Konya 

O. Bibioğlu 
Niğde 

V. Mengi 

Samsun 
İV. Doğuyddıâı 

Afyon K. 
O. Uygun 

İmzada bulunamadı 
Çankırı 

N. Fırat 
Erzurum 

F. Taşkesenlioğlu 
İmzada bulunamadı 

Gümüşane 
S. Kadirbeyoğlu 

İmzada bulunamadı 
içel 

H. Sinanoğlu 
İmzada bulunamadı 

Kütahya 
M. Düer 
Rize 

M. F. Mete 
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İd *T 
Adliye Encümeni masbatası 

<W. B. M. M. 
, Adliye Encümni , „ 29. IV. 1959 

Karar No: 38 

Yüksek Reisliğe 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği hak
kındaki 6235 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin tadiline ve muvakkat madde ilâvesine müte
dair olarak verilen üç kanun teklifi birleştirilmek 
suretiyle Nafıa Encümeni tarafından müzakere 
mevzuu ittihaz kılınmış bu baptaki dosyalar, mez
kûr Encümen tarafından tanzim olunan mazbata 
ve tadile ait metinlerle birlikte encümenimize 
tevdi edilmiş bulunduğundan Nafıa Vekâleti mü
messilleri de hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere edildi : 

1. Tadil teklifleri : 
a) Artvin Mebusu Mecit Bumin tarafından 

verilen 2 . 1 . 1958 tarihli ve 32 nci maddenin 
tadili ve kanuna muvakkat bir maddenin ilâvesi, 

b) Afyon Karahisar Mebusu Orhan Uygun 
ve Konya Mebusu Osman Bibioğlu'nun müştere
ken hazırladıkları 14 . VII . 1958 tarihli ve 12, 
30, 32 nci maddeleri ve ek muvakkat maddelerin 
ilâvesi, 

c) Sinob Mebusu Mahmut Pınar'ın 8.1.1958 
tarihli ve kanunun 1, 3, 4, 5, 12, 14, 21, 32 ve 
41 nci maddelerin değiştirilmesi ve muvakkat bir 
madde eklenmesi, hakkındadır. 

2. Nafıa Encümeni tarafından kabul edilen 
tadiller : 

a) Halen meriyette bulunan kanunun 1 nci 
maddesinde Birlik merkezi Ankara olarak kabul 
edilmiş ise de Birliğe mensup Odalara ait bir sa
rahat bulunmaması ihtilâfatı muciboldnğu ve is
tikrar temin edilemediği cihetle tahaddûs eden 
mahzur ve ihtilâtları men etmek için madde met
nine gerekli ilâve yapılmak suretiyle «Birliğin ve 
Odaların Merkezi Ankara'dır» şeklinde tadil edil
miştir. 

b) Yukarda izah olunan değişiklik her ne ka
dar Odalar merkezinin Ankara olarak tesbit et
mekte ise de 6235 sayılı Kanunun (II Odalar) 
bölümündeki kuruluş esaslarını temin etmek ga
yesiyle yan#merkezde tdare Heyeti, Haysiyet Di
vanı ve murakıpler gibi vazifelilerin seçilmesine 
kâfi miktarda âzası bulunmayan oda merkezinin, 

Umumi Heyet karariyle tâyini ciheti de tatbikat
ta alınan neticelere nazaran uygun görülerek 
kanunun 2 nci maddesinin (a) fıkrası bu yolda 
değiştirilmiş bu suretle istisnai vaziyetler mu
vacehesinde oda müntesiplerinin haklarının te
minat altında bulundurulması istihdaf olunmuş
tur. 

e) 3 ncü maddenin (c) fıkrasında gösteri
len Umumi Kâtiplik metinden tayyedilmiş ve 
madde bu dairede yeniden yazılmıştır. 

Kanunun 7 nci maddesi Birlik Umumi Kâti
binin Birlik muamelâtını ve idare heyeti işleri
ni yürütmekten ibarettir ve İdare heyetinin ta
biî âzasıdır, diye bir hüküm sevk edilmesine ve 
bu suretle Birlik reisinin murakabesine tâbi ol
ması lâzımgelmesine rağmen vaz'olunan hüküm
lerde başkaca sarahat bulunmaması ve kendisi
nin seçimle vazifelendirilmesi bakımından Bir
lik reisi ile aralarında çeşitli ihtilâflara yol aç
tığı cihetle muamelâtın sıhhatle yürütülmesi, 
murakabenin ciddiyetle ve kabul edilen mesu
liyetin icaplarına göre ifası bakımından ve Umu-
mi Kâtibe haddizatında ücret tediye edilmesi 
hususu da göz önünde tutularak, birliğin sair 
ücretli müntesipleri gibi tâyin olunmasının isa
beti kabul edilmiş, metinde yukarda izah kılın
dığı veçhile tadilât yapılmıştır. 

d) 4 ncü madde ile derpiş olunan tadilât, 
Birlik Umumi Heyetinin teşekkül tarzına ait 
bulunmakta ve birliğe dâhil odalara mukayyet 
bulunan muhtelif meslek mensupları adedinin 
de mütehalif bulunması daimî surette ekseriyet 
ve ekalliyet grupları arasında fikir aykırılığı 
tevlidettiği görüldüğünden bütün meslek men
suplarının haiz olmaları lâzımgelen haklarının 
siyaneti ve hâsıl olan adaletsizliğin izalesi için 
oda mensuplarının Umumi Heyete gönderecek
leri delegelerin muayyen nispetlere hasredilme
si esasına taallûk etmektedir. 

e) Kanunun, yukarda izah olunan 1, 2, 3, ve 
4 neü maddelerinde yapılan tadillere mütenazır 
olarak 5, 7, 12, 14, 21, 23, 32 nci maddeleri ile 
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muvakkat 4 ve 5 hci maddenin Nafıa Encüme
nince kabul olunan yeni metinlerinin hükümle
rine encümenimizce de esas itibariyle iltihak 
edilmiştir. 

3. Adliye Encümeni tarafından yapılan tas
hih ve tadiller : 

Madde 4. — Nafıa Encümeni tarafından ha
zırlanmış bulunan metnin ihtiva ettiği hüküm
lere sâri olmamak üzere bu madde metni redak
siyon bakımından yeniden yazılmıştır. 

Madde 7. — Bu maddenin son fıkrasında 
Umumi Kâtibin istişari reyi haiz olacağı hak
kında bir kayıt mevcuttur. Birlik idare Heyeti 
tarafından tâyin, edilen ve ücret mukabilinde 
vazife deruhde eden bu kimsenin birlik mua
melâtının seyir ve safahatı hakkında istişari 
mahiyette mütalâda bulunması kendisinin ifa 
ettiği vazfenin bir icabı olduğu mütalâa edil
mekte ise de bahismevzuu fıkranın sonunda 
yer aldığı yukarda işaret olunan (İstişari reyjî 
ibaresi, tatbikatta her hangi bir ihtilâfı müedd: 
olmaması, bunun hüdusuna mahal bırakılma
ması için metinden çıkarılmış ve buna mukabil 
olarak asıl matlubolan maksadın sarih surette 
ifadesini temin için (Beye itirak edemez) tar
zında tereddüdü celbetmiyecek katî bir hüküm 
tedvininin uygun olacağı mütalâa edilerek ge
rekli tadil cihetine gidilmiştir. 

Madde 12. — Bu maddenin (a) ve (e) bent
lerinde tahrir bakımından değişiklik yapıl
mıştır. 

Madde 14. — Bu madde Nafıa Ennümeni 
tarafından (Her ihtisas şubesi için ancak bir 
oda açılır, ihtisas ve iştigal mevzuları ayrı olan 
mühendis veya mimarlar ancak bir odaya kay
dolunur) tarzında yazılmıştır. Halbuki bu 
madde ile bilhassa vaz'ı hedef tutulan hüküm, 
bâzı ihtisas mevkilerinde bulunanların asıl mün-
tesip bulundukları meslek kısmı ile müteveggil 
olmıyarak diğer meslek sahalarında faaliyette 
bulunmalarından dolayı kendilerine bir tercih 
hakkı tanınmasının teminine muzaf ve matuf
tur. Bu itibarla metin aşağıdaki şekilde ve 
izah olunan şümulü ihtiva etmek üzere yazıl
mıştır : 

Madde 14. — Her ihtisas şuoe-si yalnız bir 
oda açar. İhtisası ve iştigal mevzuları ayrı olan 
mühendis ve mimarlar ancak ihtisas veya işti
gal mevzularının taallûk ettiği bir odaya kay
dolunurlar. 

Muvakkat madde 5. — Bu madde ile mak
sut hüküm, tadile ait hükümlerin meriyeti tari
hine kadar 6235 sayılı Kanun gereğince alâka
lılar namlarına tahakkuk eden bütün borçların 
tahsilini temin etmektir. Bu itibarla madde 
metni: 

Muvakkat madde 5. — Bu kanunun meri
yete girdiği tarihe kadar tahakkuk eden borç
lar tahsil olunur diye yeniden yazılmıştır. 

Not : 
Mesbuk kanun tekliflerinden X, 4, ve 21 nci 

maddelere mütaallik tadillerin, mahiyetleri (iti
bariyle ve sırasiyle 2,7 ve 23 ncü .maddelerle 
alâka ve irtibatı bulunduğu müşahede edilmiştir. 
Bu vaziyet muvacehesinde Nafıa Encümeninin 
mahza hükümlerin ahenk ve tenazurunun te
min mecburiyeti ile mezkûr maddelerde yap
tığı tasarrufa ve binnetice tadil mevzulanna 
encümenimizce de bizzarure iltihak ve iştirak 
olunmuştur. 

Madde 41. — Bu madde 6835 sayılı Kanu
nun ve kanunu tatbika memur mercilerin be
yanını havi son maddesidir ve icraya salahi
yetli olarak Nafıa ve Adliye Vekâletleri tesbit 
edilmiştir. Halbuki Nafıa Encümeni tarafın
dan tanzim kılman mazbatada Sinob Mebusu 
Mahmut Pınar'm teklifinde olduğu gibi sebep 
dermeyan etmeksizin İcra Vekilleri Heyetini 
kanunun tatbikatı ile alâkadar kılacak şekilde 
bir tadil yapılmıştır. 

Encümenimiz ahiren tadilleri icra kılman 
metinlere nazaran işbu maddenin tadili icabet-
tiren bir vaziyet bulunmadığını tesbit ettiği 
cihetle bu maddenin tadili hakkındaki kısmı 
lâyihadan çıkarmıştır. 

Ayrıca; Nafıa Encümeni vaz'ettiği ikinci 
madde ile; (6235 sayılı Kanuna aşağıdaki iki 
muvakkat madde eklenmiştir) diye bir tertip 
yapmış ise de bu beyân kanunun başlığında ve 
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İ nei maddesinde müteamel olduğu veçhile 
yapılmış ve bu yoldaki tahrir şekli zait bulun
muş olduğundan bu parça da lâyihadan tayye-
dilmiştir. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edil
mek üzere Riyaset makamına sunulur. 

Adliye Encümeni 
Reisi 
Aydın 

C. Ülkü 

M. Muharriri 
Balıkesir 
V. Asena 

Reis V. 
Çorum 

M. K. Biberoğlu. 

Kâtip 
Manisa 

Â. Akm 

Aydın 
N. Geveci 

G-azianteb 
A. Şahin 

tzmir 
N. Davran 
Kastamonu 
H. Dura 

İmzada bulunamadı 
Nevşehir 

H. H. Ülkün 

F. 
Siird 
Şenâ 

Çanakkale 
S. Sezgin 

İmzada bulunamadı 
îçel 

M. Dölek 
îzmir 

E'. Kavur 
Kırşehir 

//. Çopuroğlu 

Uşak 
A. R. Akbıyıkoğlu 

'/ur 
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NAFIA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği hak
kındaki 6235 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
tadiline ve mezkûr kanuna iki muvakkat madde 

eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 6235 sayılı Kanunun 1, 2, 3, 
4, 5, 7, 12, 14, 21, 23, 32 ve 41 nci maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 1. — Türkiye hudutları içinde mes
lek ve sanatlarını icraya kanunen salahiyetli 
olup da meslekî faaliyette bulunan sivil ve as
kerî yüksek mühendis, yüksek mimar, mühen
dis ve mimarları teşkilâtı içinde toplıyau hük
mi şahsiyeti haiz (Türk Mühendis ve Mimar
ları Odaları Birliği) kurulmuştur. Birliğin ve 
odaların merkezi Ankara'dır. 

Madde 2. — Âmme hizmetlerine yarar bir 
teşekkül olan birliğin maksat ve gayeleri şun
lardır : 

a) Bilûmum mühendis ve mimarları ihtisas 
kollarına ayırmak ve her kol için bir oda tesis 
etmek. 

Merkezde idare heyeti, haysiyet divanı ve 
Murakıpler gibi vazifelilere yetecek kadar âza
sı bulumıuyan odanın merkezini umumi heye
tinin tesbit ve tâyin edeceği yerde açmak, bu 
suretle aynı ihtisasa mensup meslek mensup
larını bir odanın bünyesinde toplamak; 

b) Âmmenin ve memleketin menfaatleri, 
meslekin inkişafı, meslek mensuplarının hak 
ve salâhiyetleri bakımından lüzumlu gördüğü 
bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak; 

c) Meslek ve menfaatleriyle alâkalı işlerde 
resmi makamlarla iş birliği yaparak gerekli yar
dımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle alâ
kalı bilcümle mevzuatı, normları, fennî şart
nameleri incelemek ve bunlar hakkındaki dü
şünceleri alâkalılara bildirmek. 

Madde 3. — Birliğin idare uzuvları şunlar 
dır 

&) Birlik Umumi Heyeti; 
b) Birlik İdare Heyeti; 
c) Yüksek Haysiyet Divanı. 

Madde 4. — Birlik Umumi Heyeti: her yıl 

- ADLÎYE ENCÜMENİNİN TAİDİLÎ 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği hak
kındaki 6235 saydı Kanunun bâzı maddelerinin 
değistirilmesme ve mezkûr kanuna 4 ve 5 nci 

muvakkat maddelerin il&vesme dair Kanun 

MADDE 1. — Türk Mühendis ve Mimıar 
Odaları Birlğd hlafekmdaiki 6235 sayılı Kanu
nun 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 21, 23 ve 32 nci mad
deleri aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miş ve kanuna 4 ve 5 nci nruvaîkkaıt maddeler 
ilâve olunmuştur : 

Madde 1. — Nafıa Encümeninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Nafıia Encümeninin 2 nci mad
desi aynen kabul edifoniıştir. 

Madde 3. — Nafıa Encümnemııin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 4, — BÜriik Umumi' Heyeti; her yıl 
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Odalar Umumi Heyetince Odaya kayıtlı âzamm 
% 5 i nispetinde ve on kişiden az yüz kişiden 
fazla olmamak üzere seçilecek delegelerden te
şekkül eder. 

Birlik Umumi Heyetinin vazifeleri : Birliğin 
maksadı teşekkülüne ait kararları almak, idare 
Heyeti çalışmalarını incelemek ve direktifler 
vermek, hesaplarım tetkik, gelir ve gider büt
çelerini tesbit, meslekî inkişaf ve gerekli faali
yetler hakkında sahalar aramak ve esaslar tes
bit etmek, muvakkat veya daimî ücretli ve üc
retsiz vazifelilerin tâyinlerini yapmak ve üc
ret miktarlarını tesbit etmek. İdare Heyeti âza 
ve yedeklerini, Birliğin Haysiyet Divanına ve
receği âza ve yedeklerini ve murakıplarını seç
mek, birlik hissesini ödemiyen oda delegelerini 
Umumi Heyet toplantısına almamak. 

Madde 5. — Birlik İdare Heyeti; her oda 
bir âza ile temsil edilmek üzere mevcut oda 
adedine göre Birlik Umumi Heyetince seçile
cek azalardan teşekkül eder. İdare Heyeti ara
larından gizli reyle Beis, Reisvekili, kâtip ve 
muhasip seçer. İdare Heyetinden ayrılan kza 
hangi odaya mensup ise onun yerini yedek 
âzası alır. 

Madde 7. — Birlik Umumi Kâtibi, Birlik 
İdare Heyetince tâyin olunur. Vazifesi İdare 
Heyeti kararlarını tatbik ve Birlik muamelâtını 
ve işlerini muntazam bir şekilde yürütmektir. 

Umumi Kâtip İdare Heyeti toplantılarına iş
tirak eder, fikir ve mütalâalarını bildirir ve reyi 
istişaridir. 

Madde 12. — Birliğin gelirleri şunlardır : 
a) Birlik İdare Heyetince her yıl odalara 

kayıtlı âza adedine göre her âza için tesbit 
edeceği ve odalarca bütçelerinden ödeyeceği bir
lik hissesi; 

b) Odalarca yapılacak fevkalâde yardımlar; 
e) Neşriyat gelirleri; 
d) Yardım ve bağışlar; 
e) Sair ve müteferrik gelirler. 

Ad. E. 

odalar umumu tarafından odaya kayıtlı bulu
nan âzamin % 5 i nispetinde ve on Mşfildem az 
ve yüz kişiden fazla olmamak üzere seçilen de
legelerden teşıekkül edler. 

(Birlik Umumi Heyetinim vazifeleri şunlar
dır : 

a) Biriliğin teşekkül maksadına mütaaliik 
kararları ifttihlaz etmek, 

b)> (Meslekî inikişafı ve gerekli faaliyetleri 
hakkımda sahalar aramak ve bu hususlarım esas
larım tesbit etmek, 

c) İdare Heyetinim çalışmalarımı ve hesap
larını incelenmek, direiktifler vermek, 

d) Varidat ve masraf bütçelerimi, 
e) Daimî veya muvakkat, ücretli veya üc

retsiz vazifeleri tâyin ve ücretlerini tesbît et
mek, 

f) İdane Heyeti, Haysiyet Dîvanı azalarını 
ve nıurakıpleri ve bunlarım yedeklerini seç
mek, 

Birlik hissesini ödemiyen âza, Umumi Heyet 
toplantısına katılaımazlar. 

Madde 5. — Nafıa Encümenimin beşindi mad
desi aynen kabul edilmıiştSr. 

-Madde 7. — Birlik Umumi Kâtibi, Birlik 
İdare Heyeti tarafından tâyin olunur. Vazifesi, 
umumi ve idare heyetleri kararlarını ve birlik 
işlerini yürütmektir. 

Umumi (Kâtip, İdare Heyeti toplamtılarıma 
iştirak eder, düşüncelerimi bildirir, Ancak, reye 
Sştirak edemez. 

Madde 12. — Birlik gelirleri şunlardır : 
a) Birlik İdare Heyeitindm odalara kayıtlı 

âza adedime göre her yıl içim âza başıma tesbit 
olunacak ve odalar bütçelerimden ödenecek his
se, 

b) Odalarca yapılacak fevkalâde yardım
lar, 

c) Neşriyat gelirleri, 
d) Yardim ve bağışlar, 
e) Sair gelirler. 

(S. Sayısı: 245) 
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Madde 14. — Her ihtisas şubesi için ancak 
bir oda açılır. İhtisas ve iştigal mevzuları ayrı 
olan mühendis ve mimarlar ancak bir odaya kay
dolunur, 

Madde 21. — Şube Umumi Heyeti o şubeye 
kayıtlı asıl azalardan; Oda Umumi Heyeti ise 
odaya kayıtlı asıl azalardan teşekkül eder. 

Madde 23. — Oda İdare Heyeti, Oda Umu
mi Heyetince seçilecek beş veya yedi azadan 
teşekkül eder. 

îdare Heyeti kendi aralarından gizli reyle 
Reis, Reisvekili, Kâtip ve muhasip seçer. 

Madde 32. -J- Odaların gelirleri : 
a) Aza kaydiyeleri; 
b) Aza yıllık aidatı; 
c) Hizmet karşılımı alınan ücretler; 
ç) Vesika ücretleri; 
d) Neşriyat hasılatı; 
e) Bağış ve yardımlar; 
f) Para cezalan; 
g) İştiraklerden mütevellit kârlar; 
h) Meslekî müsabakalarda derece ve man

siyon alanlarla jüriye âza seçilenlerin alacak
tan paralann yüzde beşleri; 

i) Müteferrik gelirler. 

Madde 41. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

MADDE 2. — 6235 sayılı Kanuna aşağıda
ki iki muvakkat madde eklenmiştir : 

Muvakkat Madde 4. — Birlik İdare Heyeti 
bu kanunun neşrinden itibaren 6 ay içinde bir
lik ve odalann durumunu nizamname ve ta
limatnamelerini bu kanun hükümlerine uydur
maya, hariçte olan oda merkezlerini Ankara'ya 
getirmiye, ihtisas ve iştigal mevzulan dışındaki 
odalara kaydolanlan mensubolduğu odaya nak
letmeye ve bu hususlara riayet etmiyenler hak
kındaki 6235 sayılı Kanunun 38 nci maddesi 
hükümlerini tatbikas mecburdur. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Bu kanun me
riyete gijmeden önce 6235 sayılı Kanuna göre 
tahakkuk etmiş ve ettirilecek âza borçları hak
kında 6235 sayılı Kanun hükümleri tatbik olu
nur. 

Ad. E. 

Madde 14. — Her iWtosas şubesi yalnız bir 
oda açar. İhtisas ve iştigal mevzuları <ayn olası 
mühendis ve mimarlar; ancak ihtnisas «veya îgtfr-
gal mevzularının taallûk ettiği odaya kaydolu
nurlar. 

Madde 21. — Nafıa Encümeninin 21 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Nafıa EncüıneniaSın 23 ncü 
maddesi aynen kabul edâürn t̂ıİT. 

Madde 32. — Nafıa Encümeninin 32 nci 
maddesi aynen kabul ediUmSşıtİT. 

MUVAKKAT MADDE 4. 
ninin muvakkat 4 ncü 
ediilinıiştir. 

Nafıa Eûcüme-
aynen kabul 

MUVAKKAT MADDE 5. — Bu kanuamn 
ımeriyftte 'girdiği Itiartühle kadar tahakkuk eden 
borçlar tahsil olunur. 

( S. Sayısı : 245 ) 
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MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini ic
raya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Ad. E. 

MADDE 2. — Nafıa Encümenimin 3 ncü 
maddesi 2 nci madde olarak aynen 'fca/bul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kamunun hükümlerini ic
raya Adliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

( S. Bayisi : 245) 


