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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Büyük Millet Meclisi 1941 yılı mart ayı hesabı 
hakkındaki mazbata okundu. 

Mersinli Ahmed Cingözün ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair mazbata kabul edildi. 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet 

Lâyihalar 
1 — 1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil 

bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası (1/684) (Bütçe encümenine) 

2 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te-
'idülüne dair olan 3656 ve 3888 sayılı kanunlara 
bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına ve 
1941 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
L ve D işaıetli cetvellerin tadiline dair kanun lâ
yihası (3/685) (Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

3 — Maarif vekâleti merkez teşkilât ve vazife-
'eri hakkındaki 2287 sayılı kanunun 3225 sayılı ka
nunla tadil edilen birinci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun lâyihası (1/686) (Maarif ve Bütçe en
cümenlerine) 

4 — Millî Müdafaa vekâleti 1941 malî yılı büt
çesine 83 000 000 lira fevkalâde tahsisat verilmesi 
hakkındaki 4054 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/688) (Bütçe encümenine) 

5 — Yüksek Mühendis okulu ile Teknik okulunun 
Maarif vekâletine devri hakkında kanun lâyihası 

REİS — Celse açılmıştır. 
MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) 

— Arkadaşlar; gelen evrak arasında bizim bir 
Kaç kanunumuz var. Hükümetiniz, Teknik öğ
retim meselesini esaslı bir programa bağlayıp 
bunu gerçekleştirmek kararındadır. Bu ders yı
lını ve çalışma yılını kaybetmemek için, asıl 
programın taallûk ettiği rapora ait maddeleri 
büyük bir kanunla bilâhare huzurunuza getire
cektir. Hazırlığa taallûk eden bu kanunları biran 
evvel kararınıza bağlamak istirhammdayız. O-
nun için muvakkat encümen teşkili suretile bir
an evvel bunların müzakeresine imkân vermeni
zi istirham ediyorum. (Muvafık sesleri). 

İSMET EKER (Çorum) — Hangi lâyihalar?. 

verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Sivar- Kütahya Bingöl 

Şemsettin Günaltay Vedit Uzgören Necmeddin Sahir 

(1/687) (Nafia, Maarif, Adliye ve Bütçe encümen
lerine) 

Mazbatalar 
6 — Hatay kadastrosu itiraz müddeti hakkında 

kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası (1/488) 
(Ruznameye) 

7 — Kızılay cemiyeti ve harp ve âfet vukuunda 
onunla birlikte çalışmak üzere Hükümetin müsaa-
desile gelecek bu türlü sıhhî ve insanî yardım he
yetleri namına vürut edecek olan eşyanın gümrük 
resminden muafiyetine dair kanun lâyihası ve Ma
liye, Bütçe ve Gümrük ve İnhisarlar encümenleri 
mazbataları (1/677) (Ruznameye) 

8 — Millî Müdafaa mükellefiyeti kanununun 
27 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Millî Müdafaa 
encümenleri mazbataları (1/679) (Ruznameye) 

9 -— Tasarruf bonoları ihracına dair 4058 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/682) (Ruznameye) 

MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) 
— Gelen evrakın 2, 3, 4 numaraları. 

REİS — Efendim, gelen evrak meyanında iki 
numarada (Devlet memurları aylıklarının tev-
.iit ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888 sayılı 
kanunlara bağlı kadro cetvellerinde değişiklik 
37apılmasına ve 1941 malî yılı muvazenei umu
miye kanununa bağlı L ve D işaretli cetvellerin 
La diline dair kanun lâyihası), 

Üç numarada (Maarif vekâleti merkez teş
kilât ve vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı kanu
nun 3225 sayılı kanunla tadil edilen birinci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyiha
sı), 

Beş numarada (Yüksek mühendis okulu ile 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B I R I N C I C E L S E 
Açılma saati : 15 

REİS — Dr. Mazhar Germen 
KÂTİPLER : Necmeddin Sahir (Bingöl), Vedit Uzgören (Kütahya) 
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teknik okulunun Maarif vekâletine devri hak
kında kanun lâyihası). 

Bu üç lâyiha hakkında bir Muvakkat encü
men teşkili teklif ediliyor. Gerçi bunlardan 
üçüncü lâyiha dört vekâleti, diğerleri iki vekâ
leti alâkalar ediyorsada her birini ayrı ayrı en
cümenlere havale etmektense hepsini bir encü
mene devretmek daha münasip olur zannmdayım. 

İSMET EKER (Çorum) — Devretmek ne 
demek?. 

1 — İstanbul mebusu Ziya Karamursalm Ar
zuhal encümeninin 20 - XI - 1940 tarihli hafta
lık karar cetvelindeki 2264 sayılı kararın Umu
mi heyette müzakeresine dair takriri ve Arzuhal 
encümeni mazbatası (4/29) [1] 

(Mazbata okundu) 
REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, bizim 

teşriî hayatımızda emsaline ilk defa rast geldi
ğimiz bir encümen kararı karşısında bllunuyo-
ruz. Encümenler; malûmu âliniz, Heyeti Umu-
miyede müzakere edilip hâsıl olan kanaata bi
naen verilen kararın ne dereceye kadar incele
nip sık dokunacağını tetkikine Meclis namına 
memur birer göz ve kulak mevkiindedir. Nazarı 
dikkata alınarak encümene iade edildiği zaman 
bir işin Meclis kürsüsünde cereyan eden müza
keresi neticesinde, Meclis şöyle bir kanala doğ
ru gidiyor, şöyle bir fikir izhar etti, siz tetkik 
ediniz ve iş ne dereceye kadar kitaba, usule ve 
emsale uygun diye ... Tetkik için yeniden bir 
şey getiriyor. Bu tetkik meselesini ortaya atmış 
olur, onun içindir İd, bütün takrirler haklı ola
rak fevri kararlar kati mahiyette değil tekrar 
Meclis namına yeniden tetkik edilmek üzere en
cümene gönderilir. Mecliste, bu tetkikat neti
cesinde tahdidi sin dolayısile tekaüt olmuş, fa
kat daha 3 gün memuriyette kalsaymış ikramiye 
alacak olan bir zatın bilâhare vuku bulan bir bu
çuk aylık hizmetini göz önünde tutarak ikra
miye verilmesi yolunda müzakere cereyan etmiş. 
Müracaat vaki olmuş ve bu müracaat üzerine 
Arzuhal encümeni tetkikat yapmış. Bize diyor 
İd, bu işi tetkik ettim, Meclisin iki tane kararı 
vardır, 311 ve 803 numaralı kararları vardır. 311 
numaralı karan, herhangi bir mesele ki idarî 
ve adlî bir dava mevzuudur, Meclis böyle işlerle 
meşgul olmaz, mahiyetindedir. Bu karar muci
bince, bu adam tekaüt hakkına taallûk eden 
hususlardan dolayı hakkı var idise ve bu hak 
kanunlara müstenit idise mahkemeye gitsin. 
İkincisi; 803 numaralı karar da, idari davaları 
tetkik için bir mahkemei idarimiz vardır, Mec
lis te bu işlerle meşgul olmayacağına karar ver
miştir, o halde bu adamcağızın Meclis vasıta-

| l j 169 sayılı basmayazı zaptın sonıındadır. 

REİS — Bu seldi heyeti celilenizin tasvibine 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sonuncu kanun lâyihası Nafia, Maarif, Ad 
Üye ve Bütçe encümenlerine havale edildiğine gö-
re Muvakkat encümenin bu encümenlerden ayrı
lacak beşer kişiden mürekkep olması muvafık 
olur zannediyorum. O suretle kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

sile ikramiye almasına karar verilmesine kail 
bulunmuyorum diyor ve heyetinize arzediyor. 
Heyet bu sefer meseleyi müzakere ediyor. Mü
zakere neticesinde, neticeyi tekrar encümene 
havale ediyor. Encümen bu sefer, ben tetkik 
ettim, takrir sahibinin noktai nazarmı muva
fık buldum veyahut muvafık bulmadım yolunda 
kararında ısrarı mutazammm bir mütaleada bu
lunacak yerde, diyor ki; biz bundan evvel şöy
le söyledik, böyle söyledik, Encümenimiz va
ziyeti gene ayni suretle mütalea etti. Vaziyeti 
ayni suretle mütalea ettiğini bildiren encümen 
kendi kararımızdan dönmüyoruz diye bize bunu 
bildirmek mevkiinde iken, bir fıkrayı zaide 
ile «ancak Ziya Karamursalm takriri Umumî 
Heyetçe kabul edilmiş bulunmasından encümen
ce yapılacak bir muamele yoktur» deniyor. Eğer 
takrir filhakika kabul edilmiş idise encümene 
neye gitti. (Mesele burada-sesleri). Encümene 
gitmişse encümen neye kararlarını vazıh suretle 
bize söylemiyor? Binaenaleyh bu gün için mev-
zubahs olan meseleyi yeniden müzakere ederek 
muhterem heyetin bir karar vermesi lâzımdır. 

Arkadaşlar; biz nizam müessesesiyiz. Türki
ye Büyük Millet Meclisi herkes hakkında sey
yanen tatbik olunan kaideler, prensipler ve 
kanunlar vazeder ve bunun mümkün olabildiği 
kadar istisnaî olmamasına dikkat eder. Bu gün 
tekaüt müddetine üç gün kaldığından dolayı 
kanunen tahdidi sinne uğrıyan bir zatın lehinde 
vermiş olacağımız bir karar, bence 4 gün kalan 
için, 5 gün kalan için, 5 ay kalan için de 
yeniden bir müracaat yolu aomak demektir. 

ZİYA KARAMURSAL (İstanbul) — Mesele 
böyle değildir efendim. 

REFİK İNCE (Devamla) — Böyle bir yola 
girmekle büyük mahzurlar olur. 

Bir defa istida nedir? T B. M. Meclisine vu-
kubulacak istidaların mahiyeti 3 dür. Ya şikâ
yettir, ya ihbardır, yahut da af istemektir. Bu 
üç meseleden maadasına taallûk eden kısımlar, 
kanun yaparken teşriî müessesesine yardımdan 
ibarettir. Şimdi kendisine tekaüt maaşı verilme
diğinden dolayı vukubulan bu istidada, şikâyet 
yok, ihbar yok, af yok. O halde nedir merha
met istemek? 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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ZIYA KARAMURSAL (İstanbul) — Değil 

efendim. 
REFİK İNCE (Devamla) — Bence mahiyeti 

itibarile bu merhametin neticesi, böyle bir mer
hametin cevabı, merhamet ve adaletin kanunlar
da mündemiç olduğunu söylemekten ibarettir 
bir. 

İkincisi, bir zatin mahkemeye gidip hakkını 
istirdat etmek yolunu, kapusunu bırakıp, B. M. 
Meclisine gelmiş olmasının kabul edilmesi, her
kesi hakikî yoldan inhiraf ettirmek gibi bir sui 
misal teşkil eder. 

Üçüncüsü ve en ehemmiyetlisi; biliyorsunuz 
ki gerek Teşkilâtı esasiyemiz, gerek malî mevzua
tımız mucibince hiç bir para kanunî bir mesnede 
dayanmadan asla sarfedilemez. Bu zatin ikrami -
ye alması lâzım idise bütçesine tahsisat koymu
şuz, gitsin alsın. Böyle bir karar aldığımız tak
dirde biz yeniden bütçeye bir kararla malî bir 
mükellefiyet tahmil etmiş olacağız, bu doğru de
ğildir. Teşkilâtı easiye; gerek sarf, gerek tahsil 
noktasından hiç bir paranın kanunsuz alınıp ve-
rilmiyeceği hususunda gayet sarihtir. Ondan do
layı bu kararı kabul ettiğimiz takdirde mahiye
ti itibarile kanunsuz para sarfına karar vermiş 
olacağız. Karar verebiliriz, fakat mahiyeti iti
barile kanun olması lâzımdır. Binaenaleyh Ziya 
Karamursal arkadaş bu zatin, herhangi bir se
beple bir haksızlığa uğradığı ve uğramış olduğu 
bu haksızlığın tamiri için kanun yollarının ka
panmış olduğuna kanaati varsa bu bir istida 
ile Büyük Mille Meclisinden karar almağa doğ
ru gitmesin, bu kendisinin yapacağı iştir. Niha
yet bu adamın ikramiyesi için şu kadar bir para 
tahsis olunsun diye bir kanun teklif etsin. Yoksa 
yarm üç gün, beş gün, beş ay müruru müddet 
var diye nizamı içtimaiyi ihlâl eder mahiyette 
vukubulacak müracaatların neticesi bizi bir 
muhasebeye çevirir. Büyük Millet Meclisi ne mu-
hasebei umumiye ne de mesaili maliyenin hal
li için çalışan bir dairedir. Onun için mahiyeti 
itibarile asla mevzuu işjtigalimize girmeyen ve 
girmemesi lâzım gelen ve Arzuhal encümeninin 
bundan evvelki kararında bahsettiği 311 ve 803 
numaralı Büyük Millet Meclisinin esas kararın
dan olan bu mesele hakkında Heyeti umumiyeden 
rica ediyorum, Arzuhal encümeninin bundan 
evvel vermiş olduğu cetveldeki kararı nazarı 
dikkate alarak, böyle ferdî meselelerin halli ile 
uğraşmak gibi bir vaziyetten, yine vermiş ol
duğumuz karar dairesinde kendimizi kurtarmış 
olalım. 

ZİYA KARAMURSAL (İstanbul) — Mese
leyi iki noktadan muhakeme etmek lâzımgeliyor. 
Birisi prensip meselesi, diğeri de hâdise üzerinde 
cereyan eden muamele. Muhterem Refik İnce 
arkadaşım prensip meselesine temas ettiler, bu
nun esasen Mecliste halli icabeder. Fakat bu
nun halli evvelâ ana kanunumuz olan Teşkilâtı 

esasiyemizin 82 nci maddesinin tadili ile müm
kündür. Esas meseleye gelince: Zaten Nizam-
namei dahilimize göre, Arzuhal encümeninin 
herhangi bir kararma bir mebus itiraz edecek 
olursa Mecliste münakaşa ve müzakere edilir ve 
halledilir. Şimdiye kadar encümende yüzlerce, 
belki binlerce diyeceğim, kararlar verilmiştir. 
Bu kararlardan bazılarına arkadaşlar tarafından 
itiraz olundu. İtiraz eden zat bir takrir verir, 
takrir Arzuhal encümenine havale edilir, Arzur 
hal encümeni bir mazbata haz^rlar ve Heyeti 
umumiyeye gelir. Mazbata üzerinde takrir sa
hibi çıkıp noktai nazarını söyler. Mazbata mu
harriri de buna cevap verir. Heyeti celile ce
reyan eden müzakereye hâkim olur, kanaatini 
izhar eder. Takrir kabul edilirse intaç edilir. 
Teamül böyledir. Arzuhal encümeninin kararı 
kabul edilirse takrir reddedilmiş demektir. 
Zaten Teşkilâtı esasiyenin 82 nci maddesi va
tandaşların gerek şahıslarına, gerek âmmeye 
taallûk eden hususlar hakkında merciine ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisine müracaat etmek 
hakkını vermiştir. Bu vatandaşlar da Teşki
lâtı esasiye kanununun bu maddesi mucibince 
Meclisi Âliye müracaat ediyorlar. Meclisi Âli de 
arzuhali Arzuhal encümenine havale ediyor. 
Arzuhal encümeni carî olan usul ve teamüle 
göre ait olduğu vekâletinin mütaleasmı soru
yor. Vekâletten gelen cevap mukni ise, yani bu 
vatandaşın arzusu kanunen tatmin edilemiyece-
ğine kani olur ise reddediyor. Ve cevap veri
yor. Eğer bu vatandaşın hakkı var ise, müs-
bet olarak hâdiseyi intaç ediyor. 

Maahaza bir müddetten beri, Arzuhal encümeni 
bu gibi hususlar, bize ait değildir, Şûrayi devlete 
aittir, oraya müracaat edilsin diye karar ver
mektedir. 

Refik İnce arkadaşımızın temas ettiği İM ka
rar vardır. Kararın birisi Şûrayi devlet Deavî 
dairesi kazaî mahkeme şeklinde olduğundan 
buradan sâdır olan kararların katî olduğuna 
dairdir. Diğeri de mahkemeye taallûk eden iş
lerin Meclisin bakamıyacağma dairdir. Bu va
tandaş 4 sene evvel Meclise müracaat etmiş, o 
vakit kendisine, Şûraya git, denilseydi belki 
hakkı verilmiş olurdu. Şimdiye kadar böyle bir 
tebliğde bulunulmamıştır. Şûrayı devlete ait 
muamelelere Meclisin bakıp bakmıyacağı mese
lesine geliyorum. Demin arzettiğim Teşkilâtı 
esasiye kanununun maddei mahsusası vatandaş
lara, merciine veya Büyük Millet Meclisine mü
racaat haklarını vermektedir. Bu da Meclise 
müracaat etmiştir. Bir de bu vatandaşın işi 
Refik İnce arkadaşımızın dediği gibi tekaüt 
maaşına teallûk etmiyor. Bu adam tahdidi sin-
ne uğradığı zaman 29 sene 11 ay 27 gün hizmet 
etmiş, fakat kendisine tebliğ edilmemiş, filî 
hizmeti devam etmiş. Bu suretle filî olarak 40 
gün daha hizmet etmiş oluyor. Binaenaleyh 30 
sene 37 gün hizmet ettikten sonra kendisini te-
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kaüde sevkediyorlar ve alâkasını kesiyorlar. Bu 
diyor ki : Kanunen filî olarak 30 sene hizmet 
edenlere tekaüt olduklarında ikramiye verile
cektir. Ben ise, 30 sene 37 gün filen çalıştım, 
bana ikramiye vermiyorlar. Ben de tetkik et
tim. Bu vatandaş, arzettiğim gibi dört sene 
evvel müracaat etmiş ve dört sene evvel arzu
hali encümende mevkii müzakereye konmuş ve 
hatta arzuhalinin altında ikramiye verilmesine 
dair karar verildi diye sarahat de vardır. Fa
kat nasılsa mesele bu şekle konulmuştur. O va
kit kendisine, Şûrayı devlete müracaat et diye 
bildirmediler. Aradan dört sene geçtikten ve 
bu vatandaşa Şûrayı devlete müracaat hakkı 
zail olduktan sonra bu yolda cevap vermek doğ
ru olmaz. Kanunda filî 30 sene hizmet kabul 
edilmiştir. Bu müddetin müntehası yoktur. Bu 
adamın da hizmeti 30 sene 37 gündür. Nedense 
ikramiyesini vermiyorlar. Bu mesele evvslce 
Mecliste müzakere edildi ve Meclisin temayülü 
üzerine bir takrir vermem icabetti. Takrir ver
dim, mazharı tasvip oldu. Şimdiye kadar veri
len takrirler reye konup kabul veya reddolu-
nurken nazarı dikkate alanlar diye reye konul
muştur. Halbuki Arzuhal encümeni kararları
na dair verilen takrirlerin nazarı dikkate alın
mak şekli ilk defa vaki oluyor. Mesele tekrar 
Arzuhal encümenine gidiyor, encümen tetkikat 
yapıyor, Maliye encümeninden mütalea soru
yor. Maliye encümeni Meclisin ekseriyeti mut-
lakası ile kabul edilen bir mesele üzerinde ben 
mütalea dermeyan edemem diyor. Sonra Diva
nı muhasebat encümenine gönderiyorlar, geli
yor. Bu encümen de ayni noktai nazarı serde-
diyor. Maahaza bu mesele üzerinde tekrar mü
zakere açılmak isteniyorsa açılsın. Fakat ben
ce mesele esasen kabul edilmiştir. Tekrar en
cümene göndermek suretile yapılan muamele ni
zamname ve teamül hilâfına yapılmış bir mua
meledir. 

Evvelce Meclisi Âlinin tasvibine iktiran et
miş olan bir mesele üzerinde tekrar münakaşa 
kapısı açmak isteniliyorsa açılsın. Fakat dedi
ğim gibi bu zaten tasvip edilmiş bir meseledir. 
Yok teamülü tadil edeceksek ve bundan bir 
fayda hâsıl olacaksa o teamülü değiştirelim. 
Bu iş Encümene tekrar tevdi edildikten sonra 
encümen bunun üzerinde günlerce meşgul olmuş, 
diğer iki encümen de işgal edilmiş. Arzuhal en
cümeninde tekrar müzakere olmuş, belki vekâ
letten de memur çağırmışlardır, Nihayet heye
ti kalemiye meşgul olmuş, şimdi de tekrar Mec
lis meşgul oluyor. Netice, tabiri âmiyanesile 
yine eski hamam, eski tas. Demek bu taamülü 
tadilden bir fayda yoktur. 

Fikri âcizaneme göre bu mesele Meclisi Âli
ye intikal etmiş bir meseledir. Nihayet Mecli
sin tasvibine mazhar olmuş bir muameledir. 
Binaenaleyh, Meclis arzu ederse intaç eder, ve
ya tetkik ettirir, ve yahut ta Teşkilâtı esasiyenin 

82 nci maddesi tadil edilir, yalnız maddede 
(merciine) tabiri bırakılarak (Türkiye Büyük 
Millet Meclisi) ne müracaat tabiri kalkar. O va
kit daima münakaşayı mucip olmakta 
olan bu mesele de esasından halledilmiş olur. 
Velhasıl Meclisi Âli her ne şekilde karar verir
se isabet ondadır. 

REİS — Belki kolaylığa vesile olur diye ni
zamnamenin bir maddesini müsaadenizle oku
yorum : 

« Heyeti umumiyenin müzakeresine arzolu-
nan arzuhaller hakkında icabederse ait olduğu 
vekil veya göndereceği memur dinlendikten 
sonra reye müracaat olunur ». 

Burada verilmiş olan takrir için reye müra
caat olunmuş ve « ekseriyetle nazarı dikkate 
alındı » diye Riyaset tarafından encümene hava
le olunmuştur. O zaman bunun usulden olup 
olmadığı hakkında bir noktai nazar kimse tara
fından beyan edilmemiş ve geçmiştir. Şimdi en
cümen mazbatasının nihayetinde yazdığı bir 
fıkrada « Meclisi Âli bunu kabul etmiştir, ar
tık bence yapılacak muamele yoktur » demek
le, kendisince yapılacak bir muameleye mahal ol
madığı kanaatile bunu böyle söylemiş. Çünkü, 
şimdiye kadar cereyan etmiş olan muameleler 
böyle cereyan etmiştir ve nizamnamenin bu 
maddesine dayanılarak verilecek takrirlerin ka
bulü karar mahiyetinde olacağı kanaatile böyle 
yapılmıştır. Halbuki şimdi okuduğum madde
nin ifadesini böyle anlamak suretile encümen 
tarafından yeniden mütalea beyanına hacet ol
madığı mütaleasile sevkedilmiş. 

İSMET EKER (Çorum) — Lütfen kürsüye. 
Bu kadar teferruat dermeyanı ancak kürsüde 
olur. 

REİS — Usul ve nizamnameyi tasrih etmek 
Reisin vazifesidir. Mebus beylerin nizamname
ye ve teamüle uygun vazife ifa etmelerine hiz
met edilmiş olur. 

İSMET EKER (Çorum) — Bir defa encü
men eski noktai nazarında İsrar edip etmediği
ni izah etmiyor. Fakat Ziya Karamursalın izah
ları tamamen ve vazıhan göstermiştir M, bu bir 
tefsir mevzuudur. Bakmız nasıl, diyorlar ki, ka
nunda ikramiyeye istihkak için meşrut olan 30 
sene müddetin müntehası tahdidi sin kararından 
mı başlıyor, yoksa bu karar kendisine tebliğ edil
mezse, filî hizmeti devam ettiği için bu mün-
teha filî hizmetin bitmesinden mi başlar? Bina
enaleyh bu tefsir, Tekaüt kanununun filî hizmet 
prensibine taallûk eder. Bunun Maliye encü
menine havalesile halledilmesi lâzımdır. Yok
sa bir tefsire varılamaz. 

REFİK İNCE (Manisa) — Güzel, ben tak
ririmi geri alıyorum. 

ARZUHAL En. NAMINA NAŞÎD FIRAT 
(Samsun) — Encümen namına arzedeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, vaziyeti çok açık bir 
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şekilde huzurunuza arzetmiş bulunuyoruz, is
met Bey arkadaşımız, mazbatamızda sarahat 
olmadığını ifade buyurdular. Encümenimiz nok-
tai nazarını 3 defa arzetnıiştir, 3 ü de sarihtir. 
Bu mazbatamızda da diyoruz ki, Yüksek Mec
lisin 803 ve 311 numaralı kararları mucibince 
bizce bu iş idarî kaza mevzuudur. Bunu açıkça 
tebarüz ettirmişiz. Ancak bir arkadaşın vermiş 
olduğu takrir Heyeti umumiyenin ekseriyetle 
tasvibine mazhar kaldığı için, Arzuhal encü
meni bu mesele üzerinde her hangi bir mütalea 
serdetmeğe lüzum görmemiş ve mazbata bu yol
da yazılmıştır. 

İSMET EKER (Çorum) — Yani noktai naza
rınızda musirsiniz. 

ARZUHAL En. NAMINA NAŞÎD FIRAT 
(Samsun) — Bendeniz bunu arzetmek için çık
tım. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur, takrirler 
var okutacağım. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Ben de tefsir tak
ririne iştirak ediyorum. 

ZİYA KARAMURSAL (istanbul) — Bende
niz de ismet Beyin fikirlerine iştirak ediyorum. 

RElS — Şu halde takririnizi geri alıyorsu
nuz. 

REFİK İNCE (Manisa) — Evet. 
Yüksek Reisliğe 

Mesele tam bir tefsir mevzuu olduğu görül
mektedir. Keyfiyetin Kavanini maliye encüme
nine havalesini teklif ederim. 

Çorum 
ismet Eker 

RElS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Takrir kabul edil
miştir. 

Pazartesi saat 15 te toplanılmak üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,32 

»*o^< 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 169 a ek 
İstanbul mebusu Ziya Karamursalın, Arzuhal encümeninin 
20 - XI - 1940 tarihli haftalık karar cetvelindeki 2264 sayılı 
kararın Umumî Heyette müzakeresine dair takriri ve Ar

zuhal encümeni mazbatası (4/29) 

Yüksek Reisliğe 

Şifahen dahi arz ve izah ettiğim veçhile Van mahkemesi mübaşiri iken tekaüdü icra kılınmış 
olan İsmail Erin otuz sene, otuz yedi günlük filî hizmetine mukabil istihkak kesbetmiş olduğu te-' 
kaüt ikramiyesinin verilmesini teklif ederim. 

İstanbul mebusu 
Ziya Karamursal 

Arzuhal encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal encümeni 
Karar No. 5 
Esas No. 4/29 

16-IX-1941 

Yüksek Reisliğe 

65 yaşını ikmal etmiş olmasından dolayı te
kaüde sevkedilip fakat müddeti hizmeti üç gün 
noksan bulunması sebebile ikramiyeden mahrum 
bırakıldığmdan ve halbuki 65 yaşmı ikmalden 
sonra bir ay on gün daha hizmet görmüş oldu
ğundan bahsile bu hizmetinin, noksan addedilen 
üç güne mahsubu suretile ikramiyeye mazhari
yeti istidasına dair Van piyade mübaşirliğinden 
mütekait İsmail Erin encümenimize havale olu
nan arzuhali üzerine, bu talep idarî bir dava 
mevzuu olmasına ve Meclisi Âlinin (Devlet şûra
sının deavi dairesinin kazaî vazife gören müsta
kil mahkeme sıfat ve salâhiyetile mücehhez bu
lunduğuna) dair 803 sayılı ve yine Meclisi Âli
nin (doğrudan doğruya mahkemeye ait ve mah
kemeden sâdır olacak hükme tâbi bir mese.e 
hakkında Arzuhal encümeninin karar veremiye-
ceğine) mütedair 311 numaralı mukarreratı kar
şısında encümenimizin bu bapta bir karara var
ması vaziyetinde bulunmadığını evvelki mazba
tamızda arzetmistik. 

tstanbul mebusu Ziya Karamursalm itirazı 
üzerine Heyeti Umumiyede cereyan eden müza
kere neticesinde kabul edilen ve encümenimize 
hayale buyurulan takrir üzerine iş konuşuldu 
ve Yüksek Meclisin 311 ve 803 numaralı karar
ları muvacehesinde encümenimiz vaziyeti yine 
ayni suretle mütalea etti. 

Ancak Ziya Karamursalm takririnin delâlet 
ettiği mana vazıh ve takrir de Meclis Umumî 
Heyetince kabul edilmiş bulunmakla encümence 
yapılacak bir muamele görülmediğine karar ve
rildi. 

M. M. N. Kâtip 
Samsun Samsun 
N. Fırat M. Ulaş 
Samsun Çorum 

İV. Fırat N. Kayaalp 
Niğde Kocaeli 

N. Erem 1. Tölon 
Tokad Gümüşane 

M. Develi Ş. Erdoğan 

Arzuhal E. Reisi 
Balıkesir 

II. Karan 
Hatay 

A. Mursaloğlu 
Bolu 

Lvifi Gören 
Bursa 

M. F. Gerçeker 




