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î — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Büyük Millet Meclisi 1940 yılı ikinci kânun ayı 
hesabı' hakkındaki mazbata okunduktan sonra 

Harice gönderilen ataşemiliterlerin hizmetçileri 
harcırahı işinin tefsir yolile halline imkân olmadığına 
dair Bütçe encümeni mazbatasile 

Hudud ve sahiller sıhhat ve 
Tahlisiye umum müdürlüklerinin 193b" malî yılı 

hesabr katğilerîne, 

Lâyihalar 
1 — 58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi 

hakkındaki 3628 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/364) (Bütçe encümenine) 

Teklifler 
2 — Giresun mebusu Gl. İhsan Sökmen ve iki ar

kadaşının, Dahilî nizamnamenin 53 ve 54 ıtcü madde
lerinin tadiline ve 56 ncr maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair nizam teklifi (2/23) (Teşkilâtı esasiye encüme
nine), 

1 — Birinci kânun 1939 : şubat 1940 aylarına j 
aıd raporun sunulduğuna, dair Divanı muhasebat \ 
riyaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni i 
mazbatası (S/232) \ 

BAŞKAN — Nizamnamei dahilî mucibince i 
icabeden müddet geçmediğinden ruznamenin bu ! 
maddesini tehir ediyoruz. I 

2 — İstanbul mebusu Zina, Kar ar,var satın, Ar- I 
zuhal encümeninin 1 • XII - 1939 tarihli haftalık i 
karar cedvelindeki 351 sayılı kararın Umumi lir- I 
yette müzakeresine dair takriri ve Arzuhal encü
meni mazbatası (4/9) j I | 

(Mazbata okundu). ' 
ZÎYA KARAMURSAL (İstanbul) — Şimdi ! 

okunan mazbatada ismi geçen Faik, Altmcr kol- ; 

j l ] 92 saydı basnmyazt zabtın souundadtr. 

Türkiye hükûmetile Sovyet Sosyalist Cumhuriyet 
teri İttihadı ;ırasmda münakid demiryollar mukavele
sinin tasdiki hakkındaki kanuna ek kanun lâyihaları 
kabul edilerek cuma günü toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Başkan vekili liâtib kâtib 
|.)r. M. Germen Gazianleh Niğde 

B. Kaleli ('. Ora I 

Mazbatalar 
3 — Büyük Millet Meclisi muhasebesi eşhas borç 

lan hakkında Meclis Hesablarırnn Tedkîkı encümeni 
mazbatası (5/27) (Ruznameye) 

i i — Hatay jandarma teşkilâtının maaş ve iaşe be-
! deUeri hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe 
: encümenleri mazbataları (1/284) (Ruznameye) 

5 — İstiklâl madalyanı kanununa müzeyyel 869 
! sayılı kanuna ek 3579 sayılı kanuna bir madde ilâve-
| sine dair kanım lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni 

mazbatası (17354) (Ruznameye). 

i ordu muhasebe kâtibi iken bir ihtilas maddesin 
i denferan alâkalı görülerek vekâlet emrine almı 
! yor. ve askeri mahkemeye veriliyor. Bir müd 
I det mevkuf en sorguya çekiliyor, Temyiz mah 
! kemesinde cereyan eden muhakeme esnasında 
i davanın rüyeti askerî mahkemenin salâhiyeti 
I haricinde görülerek evrakı Kayseri ceza mah 
I kemesine tevdi ediliyor. Bu mahkemenin yaptığı 
J tedkikat neticesinde ise Faikın ihtilas suçu ile 
I alâkası olmadığı kanaatine varılarak 25 eylül 
I 1937 tarihinde beraatine karar veriliyor. Bu 

karar kesbi katiyet ederek ilam da aid olduğu 
vekâlete gönderiliyor. Bunun üzerine bu va 

1 tandaş tekaüdlüğünü istiyor, Tekaüdlüğü ya 
I pılryor. 30 seneden fazla hizmet ettiği için ik 
, ramiye verilmesi icab ediyor. Bu ikramiyenin 
! tekaüd maaşma esas tutulan son me

muriyeti maaşı üzerinden verilmesi lâ-

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

BIRINCÎ GELSE 
Açılma saati ; 15 

BAŞKAN — Şemseddin G-tinaltay 

KÂTİBLER : Vedit Uzgören (Kütahya), Bekir Kaleli (aazianteb) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 ™ MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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zımgelirken tekaüd kanununun 58 ncı j 
maddesinde : 30 sene ve daha ziyade hiz- j 
met edenlerin tekaüd edildikleri zaman aldıkları \ 
maaşın bir seneliği ikramiye olarak verilir diye j 
bir kayid bulunduğu ileri sürülerek bu zata ma- j 
zuliyet maaşı üzerinden yani son memuriyet ma
aşının bir seneliğinin nısfı olarak ikramiye veri
liyor. Bu zat Meclisi Âliye müracaat ederek ya
pılan muamelenin doğru olmadığını iddia edi
yor. Arzuhal encümeni şu yolda bir karar veri
yor : « İcabı düşünüldü, yapılan muamelede ka
nunsuzluk görülmediğinin dilek sahibine anla-
tılmasma karar verildi ». 

Bendenizce, vekâlet emrine alınanlara veri
len paraya her ne kadar vekâlet emri maaşı denil
mekte ise de, tabiatile bu memuriyet maaşı ma- : 
hiyetinde değildir ve böyle telâkki edilmesi
ne de imkân yoktur. Çünkü tekaüd ikramiyesi > 
Vekâlet emri maaşından mütevellid değü, lâa-
kal 30 senelik bir hayatı memuriyetten doğan 
bir hakdrr. Esasen bu zat Vekâlet emrine aım- i 
dığı zaman otuz seneyi fazlasile ikmal etmiş ! 
ve tekaüd ikramiyesine de istihkak kesbetmiş- ' 
tir. Binaenaleyh otuz sene ve daha ziyade hiz- j 
met eden bir memura son bir mükâfat olarak \ 
kanunun bahşettiği bir hakkı verirken, bu i'k- j 
ramiyenin son memuriyet maaşı nazarı dikkate i 
alınmryarak Vekâlet emri maaşı üzerinden ta
hakkuk ettirilmesini bendeniz ruhu kanunla ka
bili telif görmedim. Zira Vekâlet emri maaşı 
herhangi bir sebeble vekâlet emrine alınan ve 
eski bir tabirle azledilen bir memura o müddet 
zarfında filî hizmet ifa etmemesinden dolayı 
ve nevema cezaî mahiyette olarak verilen ve 
adeta mazuliyet maaşı hükmünde bulunan bir j 
paradır. Bu parayı tekaüd kanununda musar- | 
rah olan tekaüd ikramiyesine esas tutulmasın- j 
da bendeniz bir isabet görmüyorum. (Doğru, j 
doğru sesleri). j 

Bahusus bu vatandaş kendisine isnad edilen ! 
suçtan beraat etmiş ve memurin kanununun i 
49 ncu maddesi mucibince bilcümle hukukuna 
sahib olmuş ve Vekâlet emrine alınmasını istil
zam eden hâdise ile alâkadar olmadığı hükmen ; 
sabit bulunmuştur. Esasen tahsis edilen tekaüd , 
maaşı da, son memuriyet maaşı üzerinden bağ- j 
lanmıştrr. Bunda aslolan tekaüd maaşıdır. Aslo- j 
lan tekaüd maaşı son memuriyet maaşı üzerin- ! 
den verildiği halde, ferî mahiyette olan ikra- j 
miyenin mazuliyet maaşı üzerinden verilmesini j 
kanunun ruh ve maksadının bu suretle tatbikini j 
hatalı görüyorum. (Doğru, doğru sesleri). Bi- j 
naenaleyh bir takrir takdim ediyorum, kabulü j 
Yüksek heyetnizin tasvibine muallâktır. I 

ARZUHAL E. M. M. HAMDI ŞARLAN (Or- j 
du) — Ziya Karamursal arkadaşımızın itirazla- j 
nm dinledik. Encümen kararını üç esasa isti 1 
nad ettiriyor. Birisi; Maliye vekâletinin tat- j 
bik ettiği ve Divanı muhasebatın usulen tasdik i 
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ettiği muamelenin tekaüd kanununun 58 nci 
maddesine uygun olduğundan ve kanuna mu
halif bir muamele yapılmadığından dolayı En
cümence de tayini muameleye mahal görülme
miştir. Zaten encümenimizin vazifesi, kanuna 
muhalif olan bir mevzuu tedkik etmek, kanuna 
muhalefet görmüşse onu ıslah etmektir. Bu ba
kımdan 58 nci maddenin Maliye vekâletince 
hüsnü suretle tatbiki ve Divanı muhasebatça da 
tasdiki suretile yapılan muamelede kanunsuzluk 
olmayınca encümen bu iş hakkında müsbet bir 
karar verememiştir. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — îçtihad ha
tası. 

HAMDİ ŞARLAN (Devamla) — Devletçe 
hakkında tatbik edilen bir muameleye kani ol
mayan bir vatandaş bu muamele hakkmda Bü
yük Millet Meclisine müracaat etmez. Maliye 
vekâletinin tatbik etmiş olduğu muameleye ka
ni olmadığı takdirde o muamele için doğrudan 
doğruya kazaî mercilere müracaat eder. Bina
enaleyh kazaî mercilere müracaat etmeyen va
tandaşın, o mercileri ihmal etmek suretile doğ
rudan doğruya Büyük Millet Meclisine gelmesi
ne ve hukuku adiyeden mümbais olan bu işin, 
Büyük Millet Meclisinde gördürmeğe çalışması
na, ahkâm ve nizamnamemiz müsaid değildir. 

Üçüncü sebeb de, almakta olduğu maaşm 
bir senelik emsali hasılının ikramiye olarak ve
rileceğini nâtık olan 58 nci maddenin, hükmünü 
tatbik etmek icab ederken, bu vatandaşın tahtı 
tevkife alınması ve vekâlet emrinde bulunması 
itibarile kendisine nısıf maaş veriliyor. Nısıf 
maaş almakta iken o anda kendisinin tekaüd-
lüğe talib olması üzerine nısıf maaş üzerinden 
ikramiye veriliyor. Binaenaleyh Arzuhal en
cümeni ; 58 nci maddenin bir vatandaş hakkm
da tatbiki şuasında bu maddeye nazaran almak
ta olduğu maaşrn bir senelik emsali hasılı ken
disine ikramiye olarak verilecek iken vekâletçe 
bazılarına tam ve bazılarına yan olarak veril
diğini anlayınca bunu bir tefsir mevzuu mahi
yetinde telâkki ederek her hangi bir şekilde 
katği bir karara varmak için kendisinde hak 
ve salâhiyet görmemiştir. Bu sebeble Arzuhal 
encümeni, bu vatandaşın dileğini karara bağ
lamak hususunda kendisini salahiyetli addet-
memiştir. Eğer encümen kendisini bu işte sa
lahiyetli görseydi bir çok vatandaşlar bu gibi hâ
diseler üzerine kendilerini kanunî mercilerden 
varste görerek doğrudan doğruya Büyük Millet 
Meclisine gelecekler idi. Bunlara meydan ver
memek için mazbatamızı arzettik. 

SIRRI İÇÖZ (Yozğad) — Ziya Karamursal 
arkadaşımızın ifadesinden anladığımıza göre bu 
memur 30 seneyi ikmal ettikten sonra tahtı mu
hakemeye alınmıştır. Askerî mahkeme bu satı 
muhakeme için kendisinde salâhiyeti kanuniye 
görmüyor, adlî mahkemeye gidiyor. Bu mak 
kemede beraet ediyor 
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Vekâlet emri tabiri azil emrinin bir müte

radifidir. Bu tabir memurin kanunile doğmuş
tur, bir nevi azildir. 

HAMDİ YALMAN (Ordu) — Onu vekâlet 
emri sen yaptm. 

SIRRI İÇÖZ (Devamla) — Evet ben yaptım 
ve yaparken beraberdik. 

Azil ağır bir ifade olduğu için buna kibar
ca (Vekâlet emri) diyelim dedik. Vekâlet em
rine alınan bir memur nısıf maaş alır. Beraet 
ettikten sonra kâffei hukuku avdet eder. Ma
demki bütün haklan iade ediliyor, o halde or

tada vekâlet emrinin de mevzubahs olmaması lâ
zımdır. Sonra memurin kanununun bir madde
sinde, hatırladığıma göre, gerek vekâlet em
rinde olarak, gerek mazul olarak geçen müd
det tekaüde mahsub edilir diye bir hüküm var
dır. Vekâlet emrine alman bir memur 30 seneyi 
doldurmasa da bu müddetin tekaüde mahsub 
edilmesi lâzımdır. 

Binaenaleyh, bu memur haklıdır, ikramiye
sinin vekâlet emri maaşı üzerinden değil, asıl 
maaşından verilmesi icabeder. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Bendenizde 
Süleyman Sırrı arkadışımm mütaleasma iştirak 
edeceğim. Bu vatandaşın beraeti sabit oldu
ğuna göre ve kendisinin 30 sene hizmet ettiği 
de anlaşıldığına nazaran tekaüd muamelesinin 
o şekilde olması pek tabiidir. Binaenaleyh,ka-
nuna muhalefeti derkârdır, tashihi icabeder. 

Kazaî mercie müracaat meselesine gelince; 
vatandaşla Devlet arasındaki ihtilâf vaziyetine 
göredir. Vatandaş Devlet aleyhine kaza mer
ciine müracaat ettiği takdirde onun usulünde 
müdafaa neticesi olarak, lehine alacağı karar 
Devletçe de mutadır. Fakat onun mümessili 
olan Büyük Millet Meclisi; kendi muamelâtı da
hilisinden madud bulunan her hangi bir hareke
tinde bir hata görecek olursa kendisine taallûk 
etmesi itibarile o muameleyi tashih etmek için 
en ziyade salâhiyettar olan bir mercidir. 

Binaeneleyh Devlet kendi şahsı aleyhinde 
vaki olan her hangi bir hatayı, hatta ilâm dahi 
olsa, tashih etmeği kendisi için bir vecibe adde
der. İlâmın hükmü kuvveti ancak vatandaşın 
Devlet aleyhine almış olduğu ilâmat hakkında
dır. Yoksa bunu vatandaşlara da teşmil eder
sek Teşkilâtı esasiyenin «Hakkı şikâyet» husu
sundaki maddesinin ihmali iktiza eder. (Bravo 
sesleri). 

ZİYA KARAMURSAL (İstanbul) — Kaldır
mak icabedecek. 

MAZHAR MÜFİ DKANSU (Çoruh) — Bu 
zat son aldığı maaşla tekaüd olduğuna göre o 
maaş üzerinden ikramiyesinin verilmesi de lâ-
zımgelir. Bunun ikisi biri yoktur. (Doğru 
sesleri), 

Yalnız Encümen mazbata muharriri burada 
söz söylerken zannederim, üç sebşb dermeyan 

ettiler. Bu arada, bu sebeblerden biri; bu îş 
kazaî bir meseledir, Meclise müracaat etmesi 
nabemahaldir, demek istediler. Benim söz söy
lemek istediğim mesele budur. Bunu Feridun 
Fikri arkadaşımız şimdi çok güzel ifade buyur
dular. Eğer mazbata muharririnin fikrini ka
bul edecek olursak Arzuhal Encümenine lü

zum kalmaz. O halde Arzuhal Encümenini kal
dıralım. Meclise kimse müracaat edemez herkes 
mahkemeye gitsin. Bu zat Devlet benim maa
şımı vermiyor diyor, elbette Meclise gelecek. 
Fakat bu da bir dava mevzuudur, mahkemeye 
gitsin dersek, kimsenin Meclise müracaat et
memesi lâzımgelecek. Bu doğru değildir. 

Herkes kanunun behşettiği salâhiyet deire-
sinde Meclise müracaat eder. Çükü bunu Teş
kilâtı esasiye kanunu emrediyor. (Bravo sesleri, 
alkışlar) Müzakere kâfi sesleri). 

ARZUHAL En. M. M, HAMDİ ŞARLAN 
(Ordu) — Belki kâfidir. Fakat mevzuu müza
kere encümenin mazbatası olmak bakımından 
müsaadenizle bir iki kelime söylemek istiyorum. 

Elbette ki Büyük Meclis ne karar verirse bu 
iş hakkında o tatbik edilecektir. Yalnız Arzu
hal encümeni Nizamnamei dahilinin iki üç mad-
desile meşgul olduğundan bu maddeler üzerin
de kendisini fazla yormuştur, fazla imali fikir 
etmiştir. Arzuhal encümeni, vatandaşların hak
larının ihlali mevzuu üzerinde hangi hâdiseleri 
tedkik edeceğini, öyle zannediyorum ki, olduk
ça esaslı bir şekilde halletmiştir. Devletin bir 
vatandaş hakkmda tatbik etmiş olduğu muame
lenin yanlışlığını tashih ettirmek için müracaat 
edilecek yer mutlak surette Büyük MUet Mec
lisi değildir. Hatta B. M. Meclisi olmadığından 
dolayıdır ki Yüksek Meclis 803 ve 311 sayılı 
bir takım kararlar ittihaz etmiştir. Bu karar
lar dairesinde, Devlet şûrasma ve mahkemelere 
aid işlere Arzuhal encümeni bakamaz ve bak
mıyor. Binaenaleyh Maliye vekâletinin bu va-

I tandaş hakkmda, sen maaşmm şukadarmı ikra-
j miye olarak alacaksm diye tatbik etmiş olduğu 
; bir muamele vardır. Teslim buyurulur ki Dev

let muamelâtından kendisini mutazarrır adde
den her hangi bir vatandaş, Devlete aid olması 
tibarile, bu muameleden dolayı Devlet şûrasma 
müracaat eder. Şayet bu iş alelade bir akidden 
mütevellid ise o vakit mahkemeye müracaat 
eder. Şimdi böyle mutazarrır olduğunu iddia 
eden bir vatandaşm, mahkeme veya Şûrayi dev
let mevzuuna taallûk eden bir hâdisesinin Bü
yük Millet Meclisinde bakılmasını doğru ve ca
iz gösterecek elimizde bir şey yoktur, ki bu 
meseleyi istisnaî bir şekilde Arzuhal encümeni 
tedkik etmiş olsun. Bu muameleyi Maliye vekâ
leti tatbik etmiş ve Divanı muhasebat da tas
dik etmiştir. Bu vatandaş Divanm kararma iti
raz etmiş olsaydı Divandan alacağı kararı yine 

i yüksek huzurunuza getirmiş olacaktı. Fakat 

_ 56 
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böyle yapılmıyor. Divanm tasdikmdan sonra 
sükût ediyor, ondan sonra da Büyük M. Mecli
sine müracaat ediyor. Bu suretle yine B. M, 
Meclisinden çıkmış olan amme kanunlarına mu
gayir bir harekette bulunmuş oluyor. Eğer bu 
vatandaş hakkmda böyle bir karar verilmesi 
lâzım gelirse, kendisini mutazarrır addeden, ya
pılan muamelenin haksız olduğunu iddia eden 

her vatandaş bunun gibi B. M. Meclisine gelecek, 
müracaat edecek, istidası Arzuhal encümenine 
havale edilecek ve dileği dairesinde bir karar 
ittihaz edilecektir. Cümlei vazaifi ikmal etme
miş olarak böyle işlerin encümene gelmesi, ha
kikaten üzerinde durulacak ince bir kanun mev
zuudur. 

Bu hususta belki bendeniz kanaatlerimi iyi
ce izah edemedim, başka arkadaşlarımın da bu 
mevzu üzerinde söz söylemelerini rica ederim. 

REMZİ ÇİNER (Sivas) — Bir sual. Bu va
tandaşın mademki Mecnse müracaata hakkı 
yoktur, o halde siz niçin arzuhalini kabul etti
niz? 

ARZUHAL E. M. M. HAMDİ ŞARLAN (Or
du) — Müsaade buyurunuz, biz bu vatandaşın 
Büyük Millet Meclisine müracaat etmekte haklı 
olub olmadığını iddia etmiyoruz. Sonra bu va
tandaşın bu işte haksız olduğunu da iddia etmi
yoruz. Bu vatandaş Arzuhal encümenine müra
caat etmekle, işinin hailini icab ettirecek mer
cii ihmal etmiş demektir. Yoksa bu vatandaş 
Divanı muhasebatın kararma itiraz edib o ka
naldan buraya gelseydi bu günkü tezahür eden 
araya göre, bu vatandaş hakkını istihsal etmiş 
olacaktı. Fakat böyle yapmamıştır. Biz bu 
vatandaşın hakkmda tatbik edilen muamele ta
mamen doğrudur veya değildir diye kanunî ve 
hukukî bir hükme yanaşmıyoruz. Bu işe Arzu
hal encümeninin bakmasına mesağ yoktur. Eğer 
Arzuhal encümeni buna bakacak olursa vatan
daşlardan bir çoğu hak taleb etmek üzere En
cümenimize gelecek ve beklemediğimiz ve hiç 
ummadığımız bir netice meydana çıkacaktır. 
Onun için yüksek takdirinizi celbetmek isterim. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Tekaüd mua
melesi asıl maaş üzerinden yapılıyor da ikra
miyenin nısıf maaş üzerinden verilmesine ka
nunun neresinde yer buldular? 

ARZUHAL E. M. M. HAMDİ ŞARLAN (Or
du) — Emin Sazak arkadaşımızın fikirlerine ben 
de iştirak ederim. Fakat işi bu bakımdan ted-
kike salâhiyetimiz yoktur. Tedkik edilmesi 
için bu zatin Devlet şûrasına veyahud Divanı 
muhasebata gitmesi lâzımdır. Eğer hakkını tes
lim edersek salâhiyetimizi tecavüz etmiş oluruz. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Arkadaşımız bu 
gibi ahvalde her hangi bir vatandaşın B. Mil
let Meclisine müracaat edemiyeceğini ifade bu
yurdular. Bunun için bize bir kanun, bir Mec
lis karan veya her hangi başka bir müeyyide 
gösterebilirler mi? 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Olamaz. 
NÂZIM POROY (Tokad) — Tabiî olamaz. 
ARZUHAL E. M. M. HAMDİ ŞARLAN (Or

du) — Gerek mercii kanunisi belli olsun veya 
olmasın, her vatandaş B. M. Meclisine müracaat 
edebilir. Fakat B. M. Meclisi kazaî salâhiyeti 
haiz olan mercilerin işlerini tedkik etmez. B. 
M. Meclisi bu mercilerin salâhiyetlerine aid ka
nunlar, kararlar çıkarmıştır. Bunlara uymak 

| zarureti vardır. Şimdi bunun bir kısmım biz 
I alalım, bir kısmını Şûraya bırakalım, zannede-
! rim buna salâhiyetimiz yoktur, biz bu bakımdan 
! hata ediyoruz. 
j SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) — Bu va-
I tandaş Türkiye Büyük Miılet Meclisine, yani bu 

işin tedkik edildiği encümene, işin havale edil
mesi için vaki müracaatında hangi karar veya 

| hükme kail olmadığını beyan ederek gelmiştir? 
İ İfadelerinden şu anlaşılıyor ki, Divanı muhase-
| bat karan yoktur, olsaydı verilebilirdi. Böyle 
i midir? 
I ARZUHAL E. M. M. HAMDİ ŞARLAN (Or-
| du) — Hayır. Bu vatandaş kendisine nısıf ik-
I ramiye veren Maliye vekâletinin tatbik etmiş ol-
I duğu muamelenin Divanı muhasebat tarafından 

tasdik edilmesinden müteessir olarak encümene 
gelmiştir. 

ÖRGE EVREN (Bitlis) — O halde ifadata 
göre encümenin kararında tenakuz var. 

HAMDİ ŞARLAN (Devamla) — Divanı mu
hasebatın kendi hakkında tasdik etmiş olduğu 
muamelenin yolsuzluğundan bahsediyor. Binaen
aleyh, kanunsuzluğa maruz kaldığından dolayı 
Büyük Millet Meclisine geliyor. Halbuki, Diva
nı Muhasebatın bu kararma karşı ya mahkeme
ye veyahud da Şûrayi Devlete müracaat etmesi 
iktiza ederdi. , 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Arkadaş
lar, Arzuhal encümeni Mazbata muharriri arka
daşımız hâdise üzerinde ısrar ettikçe; tenakuz 
gittikçe kuvvet kesbedîyor. (Bravo sesleri). 
Şimdi kendilerine soruyorum. Ademi salâhiyet 
karan ne demektir. Bir hâdise bir mercie ted
kik için geldiği zaman elindeki kanunî salâhi
yetlere istinaden o merci, ben bu işe bakamam, 
bunun tariki kanunisi vardır, falan yerdir ora
ya git der. Şimdi eğer Arzuhal encümeni bu 
vatandaşın müracaatini doğrudan doğruya usul 
bakımından Şûrayi Devlete aid gördü ise ne sa
lâhiyetle Şûrayi devlet üzerinde müessir olacak 
bir karar veriyor? Yani Divanı muhasebatın ka
rarında kanunsuzluk yoktur diyor. İlk karari-
le işi tamamile salâhiyeti dahilinde görüyor-
ve verilen kararı kabul ediyor. Bu karar böyle 
olunca Şûrayi devlet bunun aksine bir karar 
veremez. Sonra da Ziya Karamursal arkadaşı
mız yerinde ve haklı olarak işe müdahale edince 
ilk esbabı mucibeyi zayif gören Encümen haklı 
çıkmak için bu sefer bakıyor ki, davayı kaza-
namryacak, usul noktasından başka yola sapı* .... 

0 7 -
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yor ve yeniden yazdığı esbabı mucibesinde, en
cümen esasen bu işe bakamaz, diyor. Madem
ki, encümen bu işe bakamazdı ne salâhiyetle ilk 
verilen karar üzerinde hüküm veriyor, kanu
na uygundur, kanunsuzluk yoktur diyor? Bi
rinci kararda müracaat üzerine Divanı muhase
batça verilen kararda kanunsuzluk yoktur de
mesi, bu işi salâhiyetim dahilinde görüyorum, 
tedkik ettim, kanunsuzluk yoktur, haksızsın 
memur efendi demektir. Haksızlık görseydi sa
lâhiyetleri dairesinde gördüğü için bir senelik 
maaşının emsali hâsılı ikramiye olarak hak-
kındır diyecekti. 

Esasa gelince; bendenizce maaş, memurun 
Devlete hizmet ettiği müddetçe mukabilinde al
dığı paradır. Tekaüdlükte de aslolan vazife ba
şında aldığı son maaştır. Esasen bunun aksini 
düşünmek vazn kanunun memurlar hakkında 
istihdaf ettiği gayeyi inkâr etmek demek olur, 
Elbette tekaüd müddetini dolduran bir memur 
en yüksek maaşı, memuriyetinin en son senele
rinde alır. Bilhassa beraet etmiş olan bir me
muru, sunu taksiri yok iken meselâ 30 sene hiz
met etmiş ve maaşı 100 liraya çıkmış iken her 
hangi bir' sebeble daha yirmi beş sene evvelki 
kaymakamlık maaşı üzerinden tekaüde sevket-
mek namuskârane hizmet eden memurlar için 
itimadsızlık tevlid edici bir harekettir ki, hiç 
bir zaman doğru olmaz. 

Bu itibarla arkadaşımı esas noktasından da, 
usul noktasından daT müsaadelerile, isabetsiz 
görüyorum. 

BAŞKAN — Hamdi Şarlan. (Reye, reye ses
leri). 

ARZUHAL En. M. M. Hamdi Şarlan (Ordu) 
— Efendim, ittihaz buyurulacak karardan biz 
de istifade edeceğiz, bundan sonra Encümeni
mizin mesaisini o istikamete imale edeceğiz. El
verir ki, lâyikile tenevvür edelim. Yalnız 

Mümtaz Beyin dediği gibi, bu hâdisede bir te
nakuz vaziyeti görmüyoruz. Mazbatamızda da 
buna işaret ettik ve bunu üç nokta üzerinden 
tesbit eyliyerek bu üç itirazla Huzuru Âlinize 
geliyoruz. Encümenimiz kanuna uygun mua 
mele yapıldığına ıttıla kesbettikten sonra di
leğin reddine karar verdi. Ancak Karamursal 
arkadaşımız itiraz ettiği için keyfiyeti bir defa 
daha tezekkür ettik. Daha iyi bir şekilde hu
zurunuza gelebilmek için fikirlerimizi üç nok- | 
tada topladık. Encümen bu meselede kanuna I 
muhalif bir cihet görmemektedir. Maamafih Dev
letle ferd arasında tahassül eden bu gibi hu-
kuku adliyeden mümbais hak davalarını tedkike 
Encümen salâhiyettar değildir, İkinci olarak, ! 
vekâlet emrinde olan ve nısıf maaş almakta bu- I 
lunan bir memura ikramiye verilmek icabettiği 
takdirde bunun nısıf olarak mı, yoksa tamam | 
olarak mı verilmesi tefsire müsaid görülmüştür. 
Aaoak tefsir Encümenimizin yapamıyacağma j 

j göre, Yüksek Heyet, üzerinde tevakkuf ettiğı-
I miz bu gibi hukuku adiyeye Arzuhal Encümeni-
| nin bakmağa salahiyetli olduğunu kabul ederse 
i bizim bütün mesaimizin tarzı istikameti değişe* 
i çektir. Encümenimizin esasen bu gibi işlere 
; bakamayacı gene Meclisi Âlinin kararı cümle-
! sindendir. 803 numaralı karar, Arzuhal En-
; cümeninin Şûrayi devlet kararlarına bakama-
I yacağı hakkındadır. Binaenaleyh Arzuhal En-
! cümenîne aid bir iş değil, Devlet şurasına aid 

bir iştir, diyoruz. Öyle midir, değil midir?. Bu-
! nu takdir Meclisi Âliye aiddir. Nasıl direktif 
! verirseniz o şekilde mesaimizi tanzim ederiz. 
I ÎSMET EKER (Çorum) — Usul hakkında 

arzedeceğim: Müzakeratm neticesi, bir noktanm 
tenvirine lüzum gösteriyor. Mazbata muharriri 
Hamdi arkadaşımız Meclisin vereceği kararm 
kendileri için rnemsek ve esas olacağından bah
settiler. Fakat bu, nizamnamei dahilinin va 
tandasın arzuhalinin kabul ve tedkikı hakkın
daki koyduğu usulü buradaki kararımız tadü 
edecek değildir. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Elbette. 
hâdiseye münhasırdır, 

İSMET EKER (Devamla) — Burada karar 
vermek mecburiyeti, vatandaşın bu arzuhali 
nin nizamnamede tayin edilen usule bakmıya 
rak kabul edilib, tedkik edib, karar vermesin
den doğmuştur. Verilen kararın Heyeti Umu* 
miyede müzakeresi taleb edilince ve müzakere 
başlayınca eıbette bu karar üzerinde zati mua 
meleye aid olan doğruluk veya eğrilik tebarüz 
edecektir, 

Jdamdi arkadaşımızın noktai nazarı usul hak
kında doğru ve hatta biraz da noksandır. Zat 
maaşlarının tahsisinden vuku bulacak itirazla
rın evvelâ Divanı muhasebatın heyeti umumiye-
siııe dahi gitmesi lâzımgelir. Bundan sonra Şû
rayi devlete gidib gitmemek meselesi muhteli-
i'ünfihtir. Bu esaslara girmeğe lüzum yoktur. 
Nizamnamei dahilinin arzuhalleri tedkik hak
kındaki hükmü, bu gün vereceğimiz kararla 
haleldar olmayacaktır. Burada bir karar ver 
inek zarureti, tedkik edib karar verdiklerinden 
doğmuştur. 

Ziya Karamursal arkadaşımızın noktai na
zarlarına gelince; kanunî muamelede haklıdır
lar, Vekâlet emri maaşı asıl maaşın nısfı veya 
sülüsüdür. Kanunen tekaüd ikramiyesinin me
muriyet maaşı üzerinden verilmesi lâzımdır. Bu 
noktadan muamele noksandır. Arzuhal encü
meni işi tedkik edib bir karar vermiştir. Bina
enaleyh bunu bir karara bağlamak ve arzetti-
ğim şekilde halletmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Durak Sakarya, 
DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Va* 

geçtim, mesele tavazzuh etti. 
BAŞKAN — Verilmiş bir takrir var, okulu 

yorum. 

- 58 
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Yüksek Reisliğe 

Şifahen arzettiğim sebebler dolayısile Faika 
tekaüd, ikramiyesinin tekaüd maaşına esas tu
tulan memuriyet maaşı üzerinden verilmesini 
teklif ederim. 

İstanbul mebusu 
Ziya Karamursal 

ALİ ZIRH (Rize) — Kanun meselesidir, ka
rarla nasıl olur? 

BAŞKAN — Takriri yüksek reyinize arzedi-
yorum. Kabul buyuranlar ..Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

3 — Denizli mebusu Emin Aslan Tokadın, Be
lediye kanununun 23 ncü maddesinin 6 ncı fık
rasının değiştirilmesi Tıakkında kanun teklifi ve 

Dahiliye encümeni mazbatası (2/13) [lj 
DAHİLİYE En. M, M. EDİB ERGİN (Mar 

din) — Bu mazbatanın tekrar tedkik edilmek 
üzere encümene iadesini encümen namma rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Encümen bu lâyihanın tekrar 
tedkik edilmek üzere encümene verilmesini tek 
lif ediyor. Teklifi yüksek reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ruznamede müzakere olunacak başka madde 
yoktur. Pazartesi günü saat 15 de toplanmak 
üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati ; 15, 45 

|1] 94 sayüı basmayan zabtın sonundadır. 

...*... >G< . . . < « . . . 
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S. Sayısı: 92 
İstanbul mebusu Ziya Karamursalm, Arzuhal encümeninin 
1 - XII - 1939 tarihli haftalık karar cedvelindeki 351 sayılı 
kararın Umumî Heyette müzakeresine dair takriri ve 

Arzuhal encümeni mazbatası (4/9) 

29-XII-1939 
Yüksek Reisliğe 

, Arzuhal encümeninin 1 - XII -1939 tarihli ve 9 numaralı Haftalık karar cedvclinde yazılı olan: 

350, 353/ve 3S9 numaralı kararların, Dahilî nizamnamemizin 57 nci maddesi hülonüno tevfikan He
yeti umumiyede müzakeresine müsaade buyurulmasını talob ederim, 

İstanbul mebusu 
Ziya Karamursdl 

Arzuhal encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal encümem 

Esas No. 4/9 
Karar No. 2 

S - IV 1940 

Yüksek Reisliğe 

Dilek sahibi, arzuhalinde: bir ihtilas madde
sinden dolayı muhakeme altma ve vekâlet em
rine alınarak neticede beraet eylemiş olduğun
dan ve 30 seneden fazla hizmeti olmakla talebi 
üzerine tekaüdlüğü icra kılındığından ve ancak 
kanunen verilmesi iktiza eden ikramiyenin, ve
kâlet emrinde bulunması sebebile aldığı nısıf 
maaş üzerinden verilmesi kanuna muhalif bu
lunmuş olduğundan bahsile ikramiyenin son 
memuriyetinin esas maaşı üzerinden hesablana-
rak verilmesini istemektedir, 

Dileğe karşı Maliye vekâletinin cevabında: 
muhakeme altma ve bilâhara vekâlet emrine alı
nan ve neticede üç ay hapse mahkûm edilen 
âhmed Faikin dileği üzerine tekaüdlüğü icra 
edilmiş ve fakat 30 seneden fazla hizmeti seh 
keden mumaileyhe verilmesi iktiza eden ikrami
yenin esas memuriyet maaşı üzerinden değil 
vekâlet emri maaşı üzerinden hesab ve tahak 
kuk ettirilmesi icab etmiş ve çünkü tekaüd ka-
nununun 58 nci maddesinde (tekaüd oldukları 

zaman almakta oldukları maaşlarının emsali 
hâsümm bir seneliği ikramiye olarak verilir) 
denilmiş olmasına binaen esas memuriyete aid 
maaş üzerinden ikramiye verilmesi caiz görüle
memiş ve Divanı muhasebatm kararı da bu da
irede sadır olmuş bulunduğundan bahsedilmek
tedir. 

Dilek sahibinin iddiasile vekâletin cevabı en
cümence tezekkür kılınmış ve yapılan muame
lede kanunsuzluk görülmediğinden dileğinin 
reddine karar verilmiş ise de 18 - IX - 1939 
tarih ve 351 sayılı olan bu karara kanaat etmi-
yen İstanbul mebusu Ziya Karamursalm nizamî 
müddet içinde Yüksek Reisliğe vaki yazılı mü
racaatı üzerine hâdisenin encümende yeniden 
tedkikine ve Dahilî nizamnamenin 57 nci mad~ 
desine tevfikan bu mazbatanın tanzimine zaru
ret hâsıl olmuş ve işin icabı düşünülmüştür. 

Tekaüd kanununun 58 nci maddesinin sarih 
ve katği görülen hükümleri dairesinde 30 sene
den fazla hizmeti sebkeûen bu memura tekaüd 
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edildiği zamanda almakta olduğu maaşm emsali 
hâsılmm bir seneliği ikramiye olarak verilmiş 
tir. Vekâlet emrinde bulunması sebebile kanu
nen esas memuriyet için muhassas maaşm yarı
sını alabilen ve bu sırada tekaüdlüğü icra kılı-
nan mumaileyhe bu yarı maaşı nisbetinden faz
la ikramiye verilmesini istilzam eden istisnaî bir 
kaydi kanunî yoktur. 

Bu itibarla Maliye vekâletince tatbik ve Di
vanı muhasebatça tasdik edilen muamelede ka
nuna muhalif bir cihet görülememiştir. 

Bununla beraber vekâletçe hakkında tatbik 
edilen muameleye kani olmayan dilek sahibinin 
zamanında kazaî mercilere müracaat etmesi ik
tiza ederken bu kanunî yollan ihmal eylediği 
anlaşılmaktadır. 

Bu kazaî mercilere aid işlerin encümence ted
kikine esasen imkân olmadığı gibi vekâlet em
rinde iken nısıf maaş alan ve 30 senelik hizmeti 
ikmal eden memurlarm tekaüdlüklerinde ala 

cakları ikramiyenin, esas maaş üzerinden mi yok 
aa nısıf maaş üzerinden mi verilmesi lâzmıgele-
ceğini tayine mütedair olabilecek bir tefsir mev 
zmmun da encümende tedkikine mesağ görülme 
mistir. 

Bu sebeblerle dileğin reddine dair olan en
cümenin ilk kararmm tadil veya refini mucib bir 
sebeb bulunamadığmm tavzihan Yüksek Heyete 

Arzuhal E, Reisi 
Giresun 

Gl. 1. Sökmen 
Bolu 

fjütfİ Gören M 
Gazianteb 
M. Şahin 

Ordu 
Dr. Vehbi Demıı 

Sivas 
Akif öz Er 

M. M. 
Ordu 

H. Şarlan 
Bursa 

Fehmİ Gerçeker 
Kocaeli 
t. Tolotı 
Samsun 
AT„ Fırat 

Tokad 
M. TİMiftU 

Katib 
Samsun 

Çorum 
N. Kayaalp 

Niğde 
W. Erem 

Sinob 
/ Clemal Alu 
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S. Sayısı: 94 
Denizli mebusu Emin Aslan Tokadın, Belediye kanununun 
23 ncü maddesinin 6 ncı fıkrasının değiştirilmesi hakkında 

kanun teklifi ve Dahiliye encümeni mazbatası (2/13) 

Yüksek Reisliğe 

1580 numaralı belediye kanununun 23 ncü maddesinin 6 neı fıkrasının değiştirilmesine dair olan 
kanun teklifi ve mucib sebebler mazbatasını takdim ediyorum. 

Lâzımgelen muamelenin ifasına müsaadelerinizi arz ve rica ederim. 
Denizli mebusu 
E. As. Tokad 

Esbabı mucibe 

1580 numaralı belediye kanunumuzun 23 ncü maddesinin 6 ncı fıkrasında (Hırsızlık, dolandırıcı 
lık, emniyeti suiistimal, iflâs gibi muhilli haysiyet suçlarla) mahkûm olanların belediye azalığına se-
çilemiyecekleri yazılıdır. Bu meyanda zimmete para geçirme ve iftira ve vazifeyi suiistimal suçla-
rüe mahkûm olanların seçilebilib seeilemiyeeekleri sarahaten gösterilmemektedir. Gerçi fıkrada bu 
suçlar sayıldıktan sonra (gibi muhilli haysiyet suçlarla ) tabirile zimmete para geçirme, iftira ile 
vazifeyi suiistimal suçlarının da o m ey ana geçmesi tabiî gibi görülürse de tatbikatta buna riayet edil
memektedir. 

Halbuki şahsın parasını çalan bir hırsızm belediye azalığına seçilemiyeceğini 6 ncı fıkrada sara
haten gösteren vazii kanun elbette Devlet Hazinesinden veya her hangi bir âmme müessesesinden 
zimmetine para geçiren yani daha büyük bir cürmü irtikâb eden diğer bir hırsızın belediye azalığına 
seçilmesine müsaade etmemesi icab eder. 

Amme nizamı ve ahlata bakımından da iftira ve vazifeyi suiistimal mahkûmlarının da belediye 
azalıklarma seçilememeleri de tabiî olmalıdır. Binaenaleyh ilişik olarak teklif ettiğim maddei kanun-
yenin kabulü bu; mahzurları kaldıracaktır. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Dahiliye encümeni 9 -IV ~ 1940 
Easas No. 2/13 
Karar No. 37 

Yüksek Reisliğe 

1580 numaralı belediye kanununun 23 ncü 
maddesinin 6 ncı fıkrasının değiştirilmesine da
ir Denizli mebusu Emin Aslan Tokadın Yük
sek Reisliğe takdim edip encümenimize havale 
buyurulan teklifi kanunisi Dahiliye vekili ve 
Emin Aslan Tokadın da huzurile tedkik ve mü

zakere olundu: 
Belediye kanununun 23 ncü maddesi beledi

ye intihablarında rey sahibi olacak vatandaş
ların şart ve evsafını saymaktadır. 

Bu maddenin 6 ncı fıkrası ise aynen: 
«Hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiisti-
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mal, iflâs gibi muhilli haysiyet suçlardan mah
kûm bulunmamak lâzımdır» şeklindedir. 

Buna benzer muhilli haysiyet suçların çok
luğu maddeye tadadı bir şekilde girmesine im
kân vermediğinden mezkûr 6 neı fıkraya (gi
bi) tâbiri konmuş ve bununla iktifa edilmiş ise 
de tatbikatta görülen eksiklikler dolayrsile ve 
fıkraya tavzih vermek maksadile vaki; Emin 
Aslan Tokadın teklifi eneümenimizee de uygun 
görülmüştür. 

Zimmete para geçirme eneümenimizee ihti
las şeklinde tadil edilmiş ve 6 neı fıkra aynen 
aşağıdaki şekle konmuştur: 

«Hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiisti
mal, iflâs, ihtilas, iftira gibi muhilli haysiyei 
suçlarla mahkûm bulunmamak lâzımdır.» 

Büyük Millet Meclisinin tedkik ve müzake
resine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe tak> 

DENİZLİ MEBUSU EMİN ASLAN i 
TOKADIN TEKLÎFt ! 

1580 numaralı, belediye kanununun 23 ncü mad- i 
desinin 6 net fıkrasının değiştirilmesine dair j 

kanun lâyihası : 

MADDE 1 — Belediye kanununun 23 ncü 
maddesinin 6 neı fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

(Hırsızlık; dolandırıcılık, emniyeti suiisti
mal, zimmete para geçirme, iflâs, iftira, gibi 
muhilli haysiyet suçlarla mahkûm bulunmamak 
lâzımdır). 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Dahiliye 
vekili memurdur. 

15 - n - 1940 | 
Denizli mebusu i 

E. A. Tokad \ 

• > • • - < ' 

( S. Sayısı 

-Iİm olunur 
Da. En. Reisi 

Teki rdağ 
C. Ijybadın 

Kât ib 
Yozgad 

Z. Arkan t 
Antalya 

T. Sökmen 
Bursa 

/*'. (lüvendin n 
Erzurum 

Z> ki S/tyderniı 

İzmir 
M. Aid emir 

Kütahya 
Sadrı Ertem 

Tokad 
(hllih Peke} 

Reis V 
Çoruh 

Atıf Tüziı n 

Ankara 
Fevzİ Dalda! 

Balıkseir 
F. Tvrüoğlu 
Çanak kah ' 
/ / . Kryenelı 

Erzurum 
-V. kil gün 

Kars 
R, Ozoğnz 
Malatya 

K. Barkan 
Trabzon 

»Ş\ Aban-ozofjl-u 

Bu M. M 
Yozgad 

Z Arkani 

Antalya 
İL Kaplar 
Balıkesir 

.S*. Uzay 
Çorum 
İ, Kemal 

Hatay 
/ i . Türkmen 

Kayseri 
.1. Hilmi Kalaç 

Maraş 
Ziya, Kayran 

Yozgad 
S'. Korkmaz 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEftîŞTÎRÎŞİ 

J580 numaralı belediye kanununun 23 ncü mad-
desinin d acı fıkrasının değiştirilmesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Belediye kanununun 23 ncü 
maddesinin 6 neı fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

(Hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, 
iflâs, ihtilas, iftira gibi muhilli K-^iyet suçlarla 
mahkûm bulunmamak lazımdır). 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dâhiliye 
vekili memurdur, 


