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1. — Geçen tutanak özeti 
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3. — Başkanlık Divanının Genel Ku 
rula sunuşları 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Esat 
Cağa ile Vasfi Gerger'e izin verilmesi hak
kında C, Senatosu Bfışkanlığı tezkeresi 
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4. — Sorular ve cevapları 
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23i A — Sözlü sorular ve cevaplan 
1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş üyesi 

Nedim Evliya'nın, bir gayrimenkule teca-
vrüzü defedilmesine rağmen, ikinci defa te
cavüzde bulunanların muhakeme usulü 
hakkındaki sözlü sorusuna İçişleri Bakanı 
Ahmet Topaloğlu ile Adalet Bakanı Sahir 
Kurutluoğlu'nun cevapları (6/3) 234,234:237 

2. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nın, kadrosuzluk yüzünden 
terfi edemiyen hâkim ve savcıların miktarı 
ile mağduriyetlerinin telâfi edilmesi husu
sunda neler düşünüldüğüne dair sorusuna 

Sayfa 
Adalet Bakanı 
cevabı (6/4) 

Sahir Kurutluoğlu'nun 
234,237:239 

3. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nın, icra memurları ve zabıt 
kâtiplerinin yetiştirilmesi hakkında Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 234,239 

4. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nın, ceza ve tevkif evlerin
deki müdürlerin tahsil derecelerine, bu 
yerlerin iç ve dış emniyet teşkilâtına ve 
Garp memleketlerindeki ceza evlerine dair 
Adalet ve İçişleri Bakanlarından sözlü so
rusu (6/6) 234,239 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
üyesi Mehmet Ali Demir'in, 263 sayılı Ka
nunla, memur, emekli, dul ve yetim maaş
larına yapılan zammın % 15 inin tehir edi
lip ediimiyeceğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (>6/7) 

B — Yazılı sorular ve cevaplan 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 

Üyesi Nusret 'Tunıa'nm, inkılâptan sonra 
toplanan silâhların sahiplerine iade edilip 
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Sayfa 
edilmiyeceği hakkındaki, yazılı soru önerge
sine İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun 
yazılı cevabı (7/2) 239:240 

2, — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Sağlık Bakan-

Sayfa 
lığı teşküâtı, belediye ve özel idarede çalı
şan tabiplerin mebde maaşlarının 35 lira
dan 50 liraya çıkarılmasına dair yazılı 
soru önergesine Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Suat Seren'in yazılı cevabı (7/3) 240 

• < • • • « 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yar
dımcı'nın, imar makısadiyle evvelce muhtelif 
şehirlerimizde yapılmış olan istimlâklere dair 
sözlü sorusuna Maliye Bakanı Şefik İnan ve 
İçişleri Balamı Ahmet TopaDoğlu cevap verdi
ler. 

26 . 12 . 196.1 Salı günü saat 15 te toplama

mak üzere Birleşime son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Aydın 
Sırrı At alay Fikret Turhan gil 

Kâtip 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 

Sorular 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 

Nedim Evliya'nın, Teminatlı Hâkimlerin sa
lâhiyetle başka mahal ve görevlere şevkleri
nin tensibedilip edilmediği ve türlü sebeplerle 
açılan vazifelerin teminatsız hâkimler tarafın
dan tedvirinin kabil olup olmadığına dair söz
lü soru önergesi Adalet Bakanlığına gönderil
miştir. (6/11) 

% - Cumhuriyet Senatosu Maraş üyesi 
Nedim Evliya'nın. Maraş vilâyetini diğer 
vilâyetlere bağlıyan yollara -dair sözlü soru 
önergesi Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/12) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Bur-
hanettin Uliuç'un, ceza evlerinde tutuklu
ların eşit muameleye tâbi olup olmadıklarına 
dair sözlü soru. önergesi Adalet Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/13) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Cahit Tokgöz'ün, Anayasamın 41 nci ve 
129 ncu maddeleri ve 91 numaralı Kanun muci
bince hazırlanması gerekeni Devlet Kalkınma 

plânlarına dair sözlü soru önergesi. Başbakan
lığa gönderil iniştir, (6/14) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Bur-
hanettin Ukıç'un, Hükümetin af ile alâkalf ha
reketlerinin resmen açıklanmasına dair sözlü 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/15) 

C. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Ka.ra.hi> 
sar Üyesi Celâl Tevfik Karasapan'ın, Dış 
n ı emle ketle rde açı k bı ıhı ua 11 büyükelçi I iklere 
dair sözlü soru önergesi. Dışişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir, f 6/16) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Ali Rıza Ulusman'ın, Kırşehir vilıâ yetinin 
Merkez ilçesine bağlı 9 köyde yağan dolu sebe
biyle mahsûllerini kaybetmiş bulunan bu .köyler 
halkına ne gibi yardımlar yapılacağına dair 
sözlü soru önergesi, Tarım ve İçişleri Bakan
lıklarına gönderilmiştir. (6/17) 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Ü37esi 

Rifat öztürkçine'nin, Müşterek Pazar An
laşması halinde; yerli ilâç sanayiindeki don-
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C. Senatosu 
durulmuş fiyat usulünün torkedilip edi'lmiyeceği-
ne dair yazdı soru önergesi Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/9) 

2. ^- CumlmriyeL Senatosu Maraş üyesi 
Nrediıiı Evliya'um, mevcut barajların ka-

B : 17 26 .12 .1961 0 : 1 
pasiteleri, sağladıkları faj-'dalar, teknik du
rumları ve yapılması düşünülen barajlara dair 
yazılı soru önergesi Başbakanlık, Tarım, Sa
nayi, İçişleri ve Bayındırlık Bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (7/10) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ihsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Şevket Koksal (Ordu) 

BAŞKAN Birleşimi acıyorum 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN --— Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
yorum. 

Yeter sayı var. Oturumu açı-

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Esat 
Çağa ile Vasfı Gerger'e izin verilmesi hakkında 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/18) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 22 .12 .1961 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmışı ir. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Suad Hayri Ürgüblü 

Cumhuriyet: Senatosu Üyesi Esat Çağa, 13 
gün, mazeretine binaen, 18 . 12 , 1961 tarihinden 
itibaren. 

Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfı Ger
ger, 15 gün, mazeretine binaen, 25 . 12 .1961 
tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okuyarak oylarınıza 
sunuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Esat Çağa, 13 
gün, mazeretine binaen, 1 8 . 1 2 , 1961 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, 

Cumhuriyet Senatosu Urfa. Üyesi Vasfi Ger
ger, 15 gün, mazeretine binaen, 25 .12 .1961 
tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, 

OQQ 
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4. — SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'mn, bir gayrimenkule tecavüzü 
def edilmesine rağmen, ikinci defa tecavüzde bu
lunanların muhakeme usulü hakkındaki sözlü 
sorusuna İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu ile 
Adalet Bakanı 8ahir Kurutluoğlu'nun cevapları 
(6/3) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? (Yok 
sesleri) Soru sahibi bulunmadığı için gelecek 
Birleşime bırakıyoruz. 

2. -— Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ne
dim Evliya'mn, kadrosuzluk yüzünden terfi ede-
miyen hâkim ve savcıların miktarı ile mağduri
yetlerinin telâfi edilmesi hususunda neler dü
şünüldüğüne dair sorusuna Adalet Bakanı S ahir 
Kurutluoğlu'nun cevabı (6/4) 

BAŞKAN — Bu sorunun sahibi de aynı ar
kadaşımızdır. Bulunmadıklarından gelecek Bir
leşime bırakıyoruz. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ne
dim Evliya'mn, icra memurları ve zabıt kâtip
lerinin yetiştirilmesi hakkında Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/5) 

A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 

hu kanun hakkında Senatonun izhari rey 
si demekti i'. Bu itibarla, bu sualin geriye 

ıei', 
e t; m 

BAŞKAN -
bırakılmıştır. 

Aynı suretle gelecek Birleşime 

4. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ne
dim Evliya'mn, ceza ve tevkif evlerindeki mü
dürlerin tahsil derecelerine, bu yerlerin iç ve dış 
emniyet teşkilâtına ve Garp memleketlerindeki 
ceza evlerine dair Adalet ve İçişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/6) 

BAŞKAN — Bu soru da yine aynı zatın ol
duğu için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

Beşinci soruya geçiyoruz. 
KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Usul 

hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Efen

dim 5 nci'soru, halen Millet Meclisi Bütçe 
Komisyonunda müzakeresi yapılmakta olan bir 
kanun hakkındadır. Böyle bir kanunda, bir 
sözlü soru münasebetiyle yapılacak görüşme-

alınmasııu arkadaşımıza teklif ediyorum. 
BAŞKAN — Efendim, Kâzım Yurdakul ar

kadaşımızın usul hakkındaki beyanatı, usule 
uyma/. Binaenaleyh, suali okutacağım. Maliye 
Vekili aynı cevabı verebilirler. Bu itibarla ben 
suali okut inak mecburiyetindeyim. 

C). — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 263 sayılı Kamınl-a, me
mur, emekli, dul ve yetim, maaşlarına yo/pilam, 
zammın % .lö inin tehir edilip cdihniyeceğine 
dair Maliye Bakamnd.mı sözlü sorusu (6/7) 

BAŞKAN -•. Soru sahibi burada mı ! Burada. 
Maliye Vekili bulunmadığına göre sorunun gö
rüşülmesi gelecek birleşime bırakılmıştır. 

Nedim Evliya arkadaşımız geldiler. Vakıa 
soruların gelecek oturuma bırakıldığına dair 
bir tebliğ yapıuışıfık. Tensip buyurursanız rey
lerinize arz etmek suretiyle suallerin cevaplan
dın anasını yapalım. Ankadaşımızın sorularının 
bu birleşimde konuşulmasını kabul edenler... 
Kabul etim iye nler... Kabul edilmiştir. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'mn, bir gayrimenkule tecavüzü 
def edilmesine rağmen, ikinci defa tecavüzde 
bulunanların \ muhakeme usulü hakkında İçiş
leri ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu (6/3) 

BAŞKAN —•• Soruyu okutuyorum. ' 

Yüksek Başkanlığa 
1. 5917 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 

son fıkrasında gösterildiği üzere bir gayrimen
kule tecavüzü def edilmesine rağmen ikinei defa 
tecavüzde bulunanların muhakeme usulü hakkın
da bir değişiklik düşünülmekte midir? 

2. Aynı kanunun 1 nci maddesinin son fık
rasında; bir gayrimenkul hakkında zilyed le
hine ve mütecaviz aleyhine verilen idari ka
rarın, muvazaa yoliyle veya nmvazaasız olarak-
üçüncü şahıslar tarafından tekrar tecavüze 
uğraması halinde yeniden tahkikat yapılmaksı
zın bu tecavüzünde nıenediieceği musarrah ise 
de. 
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Tatbikatta sebep vo şahısların değişik ol

ması esbabı mucibesi ile, idaro âmirinden yeni 
bir karar almadıkça zabıtaca infazda tereddüt 
gösterildiğinden bu boşluğun ne şekilde doldu-
m'l makıa olduğunun; 

3. Ve yine isimleri zikredilmek suretiyle 
tecavüzlerinin inenine karar verilip kendileri
ne tebligat yapılarak usuli muameleleri tekem
mül ermemiş olan bu kabil mükerrir müteca
vizler hakkında ceza tatbiki kabil olup olma
dığının, değilse bu konuda ne düşünüldüğünün; 

Sözlü olarak içişleri ve 3 ncü maddenin ayın 
zamanda Adalet Bakanı tarafından cevaplan
dırılmasına delâlet Duyurulmasını arz ve teklif 
eylerim. 

9 . 12 . 1961 
Oumimriyet Senatosu 

Üyesi (Maraş) 
Nedim Evliya 

BAŞKAN' — Sayın İçişleri Bakanı, 
İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPAL-

OĞLU (Adana) — Sayın Maraş Senatörü 'Ne
dim Evliya arkadaşımızın, bir gayri menkule te
cavüzü defedilmesine rağmen ikinci defa teca
vüzde bulunanla i'] u muhakeme usulü hakkında 
üç maddeden ibaret sözlü sorusuna cevabımı ;;ı/. 
ediyorum. 

Evvelâ şunu arz edeyim ki, bir gayrimen
kulu vâki tecavüz üzerine menedilen şahsın 
ikinci bir tecavüzü hakkındaki Usulü Muhake
menin değiştirilip değiştirilmiyeceği hakkındaki 
sual Vekâletimi ilgilendirmez. Bu sual her ne-
kadar İçişleri Bakanlığından sorulmuşsa da 
bunun cevabını Adliye Vekili arkadaşım, vere
ceklerdir. 

Sualin 2 nci maddesinde zilyedine teslim 
olıoxm gayrimenkulu başkaları tarafından vn-
kubulacak tecavüz ve müdahaleler halinde ye
niden bir karar alınıp almmıyaeağı hususun
daki tereddütten bahsedilmektedir. Bugüne ka
dar tatbikatta, alınmış bir tecavüzü men ka
rarı üzerine, başka bir şahıs tecavüz ederse, 
yeniden bir tahkikat yapılmamaktadır. Ve za
bıtaca gayrimenkul esas tutularak diğer şa
hıslar da mencclilmektedirler. Zabıtanın men 
hususunda tereddüde! tiği ve zabıta makamla-
riyle ihtilâfa düşüldüğüne dair ve hattâ bu 
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bir müracaat olmamıştır. Tatbikat, bu şekilde-
dii'. Arz ederimi. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI SAHİR KURUTLUOÖ-

LU — Muhterem arkadaşımız Nedim Evliya'nm 
içişleri Balkanı ile bendenize tevcih etmiş ol
duğu sual 5917 sayılı Gayrimenkule tecavüze 
dair Kanundaki 'boşluğunu tavzihi zımnında-
dır. 

Birinci suallerinde; «Gayrimenkule vâki te
cavüzü defedilmesine rağmen ikinci defa teca
vüzde bulunanların muhakeme usulünde bir de
ğişiklik yapılıp yapılmadığı hakkındadır.» 

Gerek 2311 sayılı Kanun ve gerekse bu ka
nuna ilâve edilmiş bulunan 5917 sayılı kanun
lar tatbiklerinde bu gibi suçları işliyenlerin 
meni müdahalesine dair bir usulü muhakeme ge
tirmemiş bulunmaktadır. Bu itibarla yeni bir 
muhakeme usulü de düşünülmemiştir. 

Üçüncü sual de bendenize müteveccih oldu
ğu için arzı cevap etmek isterim, isimleri zikre
dilmek suretiyle tecavüzlerinin m en'ine karar 
verilip kendilerine tebligat yapılarak usulİ mu
ameleleri tekemmül etmemiş olan bu kabîl mü
kerrir mütecavizler hakkında ceza tatbiki kabil 
olup olmadığı, değilse bu konuda ne düşünül-
d ü ğü sorulrnakt a dır. 

Muhterem Nedim Evliya Beyefendi, takdir 
buyururlar ki, 5917 sayılı Kanun zilyedliğin 
himayesine matuftur. Tecavüzün defi ne karar 
verilmiş olmasına rağmen zilyedliğin tescil edil
memiş olması halinde ikinci hir tecavüz olmıya-
eağı zan ve kanaatindeyim. Zan ve kanaatinde
yim derken, suç unsurlarının takdirinin Meclis 
kürsülerinden ziyade mahkemelerin takdirlerine 
terk edilmiş olduğuna işaret etmek istiyorum. 

ikinci no'kfea; yine zikrettiğim maliklerin hi
mayesinde ve mütecavizin cezalandırılmasında 
ne gibi hususların tatbik edileceği yolundadır. 

Tecavüz tekraren vukubulduğu takdirde, 
usuli muameleler tekemmül ettirildikten sonra 
tecavüz defedilir. Ve mütecaviz hakkında, ka
nuni kovuşturma yapılır. Tatbikat incelenecek 
olursa kanunun bu husustaki gayesinin anlaşıla
cağı kanaatindeyim. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. 

BAŞKAN — Sayın Nedim Evliya. 
NEDİM EVLİYA (Maraş) — Çok Muhterem 

hususla bir karar istihsali için bize her hangi j Başkan, Sayın Senatörler; içişleri ve Adliye 
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Bakam arkadaşlarımızın 5917 sayılı Kamınım, 
soru mevzuu olan fıkralarının tatbikatı hak
kındaki izahlarını dinlemiş 'bulunuyoruz. Ken
dilerine huzurunuzda alenen teşekkür ederim, 

Ancak bu kanunun tatbikatından gelmiş bir 
arkadaşınız olarak iki noktada ne İçişleri, ne de 
Adalet Bakanımıza iştirak etmemiş maalesef 
mümkün olmıyaeaktrr. Zilyedi himaye ve aynı 
zamanda, muhtemel hâdiselerin önlenmesine ma
tuf olarak yapılmış olan 2311 sayılı Kanun uzun 
yıllar tatbik mevkiinde kalmış, bunların tatbi
katına dair boşluğun kapatılmasına dair hir de 
talimat yapılmıştır. 

Bu kanunun daha mütekâmil bir şekli olmak 
üzere 5917 sayılı Kanun ihzar kılındı. Bu ka
nunu da yeter bulmamaktayız. Şöyle ki ; mez
kûr kanunun 7 nei maddesinin son fıkrasında 
«bir gayrimenkul e tecavüz vukuunda tecavüzün 
define dair vali veya kaymakam tarafından ve
rilen kararın müteveccih tebliğine rağmen ikin
ci defa tecavüzde bulunması halinde suç tekev
vün etmiş olduğu için tutulacak bir zabıt vara
kası ile suçlu adalete teslim edilir.» Bu, kanu
nun âmir bir hükmüdür. Yine 7 nci maddenin 
son fıkrasında, bu kabîl suçların serî usulü mu
hakemeye tâbi olduğuna dair kayıt bulunmakta 
ise de, bu dâvalar, hepimizin malûmu olduğu 
üzere, 6 ay, bir sene ve bâzı ahvalde fazla de
vam etmektedir. Dâva devam ettiği müddetçe 
bir taraftan zîlyedle mütecaviz arasında, ihtilâf 
devam eder, kavga gürültü çıkar; bir taraftan 
da valinin, kaymakamın kararı ortada kalır, 
Devlet otoritesi sarsılır. Onun için bir yandan 
kanuna itaatsizlikte ısrar eden mütecavizin sü
ratle cezalandırılması diğer taraftan mahallen 
ihlâl edilmiş olan asayişin iadesi, Devletin oto
ritesini göstermesi ve emsaline memleketin her 
tarafında rastladığımız ve yekûnu bir hayli ka
barık olan bu kabil suçların önlenmesi bakı
mından bu kanunda yazılı suçların, 3005 sayılı 
Kanun ahkâmına tevfikan muhakeme edilme
sinde büyük menfaatler mülâhaza etmekte oldu
ğumu arz etmek isterim. Burada iki vekil ar
kadaşımızın gelip, «Bunu yapmak Adliye Vekâ
letine aittir, Dâhiliye Vekâletine aittir.» gibi 
konuşmalarını, müsaade buyurursanız ne işgal 
ettikleri mevkiin vokarı ve ne de kendilerinden 
beklediğim olgunlukla mütenasip görmediğimi, 
aflarına sığınarak, arz edeceğim. Zira bu ka-
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nutıııu ihzarı, Dâhiliye Yekaleü tarafından ya
pılmış ve Dahiliye Vekaletinin idare âmirleri ta
rafından yürütülmektedir. Bununla beraber, ka
nun teklifi tadilat icrası talebi her Senatör ve 
her Millet vekil ini M hakkı olduğu kadar vekille
rimizin de, .Hükümet olarak benimsedikleri hal
de, bunu ele almaları halidir. Bendeniz sadece 
böyle bir düşüncenin mevcııdolup ulmadiğmı öğ
renmek üzere huzurunuzu işgal ettim. 

Diğer taraftan bu kanunun birinci madde
sinde filhakika mütecaviz ve ziiyed isimleri ta
dat ve tasrih edilmek suretiyle kendilerine teb
ligat yapıldığı halde ikinci bir tecavüzün suç 
sayılacağı gösterilmişse de, •tatbikatta üçüncü 
şahısların maalesef gerek muvazaalı ve gerekse 
mtrvazaasız olarak aynı gayrİmenkule tecavüz 
el mel eri halinde suçlu sayılacaklarına dair ben
deniz katilindi bir hüküm görmüyorum. Zabıta 
tatbikatında elinizdeki karar falan şahsın men'-
ine dairdir. Burada şahıslar değişmiş ve dola-
yısiyle tecavüzün sebepleri de değişmiştir. Bu 
sebeplerde ben bunun infazında, mütereddidim 

Filhakika aynı kanunun, son fıkrasında, ye
niden tahkikat, icra edilmemesi için bu gibi te
cavüzlerin de men'iue dair kayıt mevcutsa da 
çok defa aynı dosya üzerinde yeniden bir idari 
karar ister zabıta. Binaenaleyh bendeniz bu 
kabîl. ahvalde, maddeye bir- fıkra eklenmek su
retiyle, zabıtayı da tereddütten kurtarmak üze
re, zilyedin elinde bulundurduğu ilâmı zabıtaya 
ibrazı halinde üçüncü şahısların tecavüzünün de 
menine ve onlara tebligat icrası suret ivle teker
rürü halinde tecziye cihetine gidilmesine imkân 
verilmesi mütalâasında olduğumu arz etmek is
tiyorum. 

Günkü mütecavize tebligat yapılmadıkça 
suç tekevvün etmez. Binaenaleyh, zabıt tanzim 
edilse dahi Cumhuriyet Müddeiumumileri bu ev
rakla suçluyu maili kemeye sevk edemezler. Bu 
hususta da ınadcye bir fıkra eklemek lüzumu
nu acizane ifade e l m ek isterim. 

Bu konudaki mâruzâtımı burada bitirirken, 
şahıslarına büyük muhabbet; ve hürmetim olan 
her iki Vekili sureti kafiyede incitmek istemiş 
değilimdir. Hepinizin müşahede buyurduğu gi
bi, mevzuda kısa da olsa, hafif de olsa bir tariz 
hissettim. Eğer böyle bir tarizleri yoksa tekrar 
kendilerinden özür dilerim. 
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Bu konudaki maruzatımı bitirirken müsaade 

buyurursanız bir noktaya daha. ti"1 m a s etmek is-
tiyeceğim : 

Ittılaınıza sunulan gündem il e sorularımdan 
dört tanesi sıraya riayet <>'üsteri!mek suretiyle 
üstüste gündeme alınmıştır. Takdir buyurursu
nuz ki, bir arkadasın, veloy değişik konularda 
da olsa, üstüste dört defa Meclis huzuruna çık-
nıası pek iyi karşılanmaz. 

İki tanesini »-elerek celseye bırakmayı, ev
velâ Heyeti Celi ien izin. sonra da Riyası:'! Diva
nının tensip ve takdirlerim.' arz ediyorum. Bu
nunla beraber bendeniz hazırım, takdir sizin
dir. Hürmetlerimle selâmlarımı. ''Devam, devam. 
sesleri) 

BAŞKAN — İçişler: Bakam. 
İÇİŞLER t BAKANT AHMET TOBALOÜLU 

(Adana Milletvekili). -•— Cok mulilerem N'ediuı 
Evliya, arkadaşını konuştuktan sonra kısa bir 
lıatırlalma yapmak m eeburiyetbı< 1 evim. 

iSual müessesesi. Hükümeti ve bakanla i yap
tıkları tasarruflarından dolayı murakab" eden 
!bir müessesedir, Yoksa. bir knunıı. maddesinin 
söyle veya böyle olmasından dolayı bir bakan 
huzurunuzda muhatap tutulmamalıdır. (Bravo. 
sesleıi) 

Sonra Neditn Evliya arkadaşını, 1. ilci soru
larında Muhakeme usulü hakkında bir sual sor
dukları için, İçişleri Bakanı, olanak bir muhake
me usulünün değiştirilmesi hususunun vekâle
time e- mütalâa, odilmîyeeeğini arz ettim. Bunu 
'biı* tariz .saymamalarını bilhassa, istirham, ede
rim. Diğer taraftan ikinci bir endişelerim!'' ken
dilerini tatmin etmek için söz aldım. I uei mad
denin son Fıkrasında bir »'ayı imenkule tecavüz 
del' edilmesine rağmen, ikinci defa tecavüzde 
bulunulması halinde, bu yeni mütecavizin ceza
landırılması. bizi çok ağır bir cezalandırma sis
temine götürmüş olur. 

Bu gayrimenkul hakkındaki tecavüzün 
ftnen'i kararı bilinmeden, müdahale etmiş bir va
tandaşı daha evvel, burası hakkında bir men'i 
kararı vardır, diye mahkeme huzuruna gönder
mek doğru olmaz. Bunu da tavzih ederini. Şnli
sân kendilerine üzülmüş değilim. îkinci sözü 
sadece tavzih sadedinde aldım. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN —- Sual cevaplandırılmıştır. Di
ğer soruların -müzakeresino «reçiyoruz. 
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Arkadaşımızın teklifinin İçtüzükte yeri yok

tur, hu itibarla sualleri okutuyorum. Eğer ken
dileri hazır değillerse celseden ayrılabilirler, 
O takdirde sualleri bir dahaki birleşime kalır. 
Bu teskliflerinin Heyeti Umumiyenin tasvibine 
arz edilmesine imkân yoktur. 

ü. — Cumhuriyet Senatosu M araş Üyesi Ne-
di)tı Evliya'nın, kadrosuzluk yüzünden terfi ede-
miyen hâkim ve savcıların miktarı ile mağduri
yetlerinin telâfi edilmesi hususunda neler düşü
nüldüğüne dair Adalet Bakannıdan sözlü sorus-n. 
(O/d) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
1. Kadrosuzluk yüzünden terfi etrtirileuıi-

yen hâkim ve savcı miktarları ile; 
2. Bunların terfi müddetlerini doldurduk

ları halde fazladan kaçar ay ve sene -bekledik
leri: 

o. Tasarrufa alımııaik veya istifa, emekli. 
vazifeden af ve ölüm gibi sebeplerle temin edi
lip tevzi edilmiyen kadro var mıdır? Varsa bu 
kadroların it emin edildikleri tarihlerle tevzi 
edilmemesi seib-elbi ve ne valkit tevzi kılınacağı; 

•i. Hâkim ve savcılarımızın terfi haklarını 
ve.nejbi'l'mek üzere her dereceden ne kadar kad
roya. ihtiyaç (bulunduğu; 

5. Hâkimlerin bu talbii ve zaruri halklarını 
-teslim ve mağduriyetlerini telâfi etmek üzere 
neler düşünülmekte olduğu; hususunun Adalet 
Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına delâlet buyurulmasmı arz ve teklif ede
rim. 

9 . 12 . 1961 
Cuımjhuriyeit Senaitosu Üyesi 

(Maraş) 
Nedim Evliya 

BAŞKAN — Adalet Baıkanı. 

ADALET BAKANI SAHÎR KURUTLUOĞ-
Lü (€. Senaitosu Üyesi) — Muhterem arkada
şımızın 5 aded sualine cevabımı arz etmeye çalı
şacağım. 

Birinci suali; kadrosuzluk yüzünden terfi 
etltirilemiyen hâkim ve savcıların sayısı hakkın
dadır. 

tşgal e'titikleri kadrolarda iki üst derece al
dıkları halde terfi müddetini ilkmal etmiş bulu« 
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ııan savcı ve hâlkim miktarı 243 tür. Yüksek 
heyetinizi rakamlarla işgal edeceğim, özür dile
rim. Çünkü, başka türlü cevap arz ötmeye im
kân yoktur. 

Kaçar sene bu kadrolarda bekledikleri hu
susu 2 nei suali teşkil etmektedir. 

21 hâkim 1959 da iki senesini bitirmişlerdir. 
;iS hâikim, 1960 da iki senesini bitirmişlerdir. 
181 hâkim 1961 yılımla terfi müddetlerini biti
receklerdir. 

Buna göre 13 arkadaşımızın 2 sene bittik
ten sonra, iki sene 4 aydır bekledikleri; hâ
kim ve savcı arkadaşımız 2 sene bitmiş olmalı
na rağmen 1 sene S ay terfi bekledikleri, başka 
3 arkadaşımı/j11 2 senelerini bitirdikleri 'halde 
bir sene 3 ay terfi bekledikleri, diğerlerinin de 
2 «ene bittiği hakle bir sene bekledikleri, bir 
ay ile 11 ay arasında bckliyeıı arkadaşlarımızın 
da bulunduğu bir hakikattir. 

Üçüncü sual; «temin edilip tevzi edilmiyen 
kadrolar var mıdır, tevzi edilmemesinin sebebi 

Elde. edilen kadroların, yüksek malûmlarınız 
olduğu veçhile, 11 akimler Kanununun 58 uci 
.ııaddesi gereğince tevzi edilmesi mecburiyeti 
vardır. Son tevzi tarihi 11 . 10 . 1961 dir. Bu 
larihten sonra istifa ve ölüm gibi sebeplerle mün-
hale alman kadroların, münhale almış tarihleri 
1 . 12 . 1961 idir. Müddeti içinde kadro bekli-
yerı arkadaşlara tevzi edilecektir. Halen bu şe
kilde tevzi edeceğimiz 3 tane 1 500, dört tane 
1 250 ve 8 tane de 1 100 lük olmak üzere 15 
kadromuz mevcuttur. Bu kadrolar da iki ay için
de tevzi olunacaktır. 

Dördüncü »sualleri : Hâkini ve savcılarımızın 
1erfi haklarını verebilmek üzere her dereceden 
ne kadar kadroya, ihtiyaç bulunduğudur : 

104 aded İ 500 lük, 82 aded 1 250 lik ve 57 
aded de 1 100 lük kadro temin ettiğimiz takdir
de ihtiyaç temin edilecektir. 

Beşinci sualleri : Hâkimlerin bu tabiî ve 
zaruri haklarını teslim ve mağduriyetlerini te
lâfi etmek üzere neler düşünülmekte olduğunu 
sormaktadır. 

Anayasanın emrettiği ve /müddetle takyit ve 
tâyin eylediği Anayasa Mahkemesi ve Yüksek 
Hâkimler Kurulu kanunlariyle birlikte bunların 
kadro kanunları da Yüksek Meclisinize sevk edi-
loeoktir. Kadro kanunu hazırlanmış bulunmak

tadır. Buna Büyük Millet Meclisi iltifat göste
rir, hâkimlerimizin terfii hususundaki görüşleri
ni kanun şeklinde ifade buyururlarsa, o takdir-
esas itibariyle Yüksek Hâkimler Kurulu ve Ana 
yasa Mahkemesi nezdinde çalışacak olan hâkim
ler sebebiyle elimizden gidecek olan kimselerin 
kadroları dâhil olmak üzere beklemekte olan hâ
lam arkadaşlara verilecek ve böylece onlar da 
terfi etmek imkânına kavuşacaklardır. Bu ara
da Avukatlık meslekinden gelmek arzusunu iz
har edenlerin ve hâkimlikten ayrılmış olmasına 
rağmen mesleke dönmek istiyen arkadaşların bu 
talepleri de karşılanmış olacaktır.- Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Nedim Evliya, 
NEDİM EVDİYA (Maraş) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, Sayın .Adalet Bakanımızın 
nazik ve vâkıfaue izailıatlarma elbetteki arzı 
şükranla sözlerime başlıyacağım. 

Bendeniz de bu meslekin eski bir müntesi-
bi olarak, yıllardır yüzlerce (hâkim, ve savcının 
kıdem ve tecrübesi arttıkça kadro -sıkıntılarını 
ve bu yüzden çekdikleri ıstı rain göran'üş, müşa
hede etmiş bir arkadaşınız olarak, 'buna deva 
bulmak, hep beraber bu mühim derde parmak 
basmak üzere .meslekten olnuyan, ve fakat bü
yük anlayış göstereceklerine inandığım, arka
daşlarımı da bu mesele üzerine ekmeye ve böy
lece yine hak ve adalete 'hizmet etmek üzere 
bu soruyu sormuş 'bulunuyorum. Sizlere mül
kün temeli olan adaletten, bu meslek mensup
larının faziletinden balhsederek vaktinizi ala
cak değilim. Ancak Ayırma Meclisi kararlariyle 
ehliyetleri tâyin ve tescil edilmiş olan hâkimle
rimizin ier.fi 'haklarını vermek ve onların ça
lışma gücünü artırmak elbetteki Hükümet ve 
devletimiz için de bir vazifedir. Vekil arkada
şımız terfi .müddeterini bitiren 243 hâkim ve 
savcının iki sene veya biraz dallı a fazla bir za
man bekedikerini ifade ettier. Bendeniz buna 
üç, hattâ dört seneye yakın zamandan beri ter
fi t; üresini dodurduğıı halde bekliyen hâkimler 
olduğunu da ilâve edeceğim. 'İsimleri yedimde 
mahfuzdur. Belki kısa zamanda Vekilimize ilgi
liler durumu tanı olara/k arz etme imkânını bu
lamamışlardır. Bu, vardır. 2,5 - 3 senelik nor
mal terfi müddetini de buna eklersek 7 seneden 
beri aynı maaşı alan hâkim ve savcı var, de
mektir. 

Bu konuda Sayın Vekilimizin âzami dere
cede 'hassasiyet göstereceğine ve bütün arkadaş-
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larımm da. kendilerine müzahir olacağına inan
dığımı arz ederek huzurunuzdan ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
3 ncii soruya geçiyoruz. 

3. — Cumhuriyet Senatosu M ar aş Üyesi Ne
dim, Evliya'nın, İcra memurları ve zabıt kâtip
lerinin yetiştirilmesi hakkında. Adalet Bakanın-
dan sözlü sorusu. (6/5) 

.BAŞKAN — Sual sahibi Nedim Kvliya... 
(Dışarı çıktı sesleri) 

Soru sahibi hazır bulunmadığından gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

4 ncü soruya geçiyoruz : j 

B — YAZILI SORUL 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi 
Nusret Tuna'nın, İnkılâptan sonra toplanan si
lâhların sahiplerine iade edilip edilmiyeccği 
hakkındaki yazılı soru önergesine İçişleri Ba- -
kam Ahmet Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/2) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassut
larınızı derin sayrıl arımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kastamonu Üyesi 

Nusret Tuna 

1. inkılâptan sonra toplanan silâhların sa
hiplerine iadesi hususu düşünülmekte inidir? 

2. Av tüfeklerinin iadesi hususunda balen 
tatbik edilen, usulün vatandaşı izaetan başka 
amelî bir fayda sağlamadığı meydanda olduğuna 
göre kayıtsız şartsız iadesi hususunda yeni bir 
talimat hazırlanmakta mıdır? 

3. — Mevzuata saygılı vatandaşlar ruhsatsız 
silâhlarını Hükümete teslim ettiğine, suiniyet 
erbabının ruhsatsız silâh bulundurduğu ve. ta
şıdığı tatbikattan anlaşıldığına, göre bu silâhların 
hiç olmazsa şimdilik bulundurma vesikasiyie 
sahiplerine iadesi emniyet ve asayişin tesisine 
hizmet olmaz mı? 

4. ladesi mahzurlu görülen silâhlar için 
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•i. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ne

dim Evliya'nın, ceza ve tevkif evlerindeki ?nü-
dlirlerin tahsil derecelerine, bu yerlerin iç ve 
dış emniyet teşkilâtına ve Çarp memleketlerin
deki ceza evlerine dair Adalet ve t çişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/6) 

BAŞKAN -— Soru sahibi Nedim Evliya otu
rumdan ayrılmış olduğu için 4 ncü soru rla ge
lecek Birleşime kalmıştır. 

Gündemimizde başka görülecek mesele kal
madığından 28 . 12 . 1.9-6.1 Perşembe günü saat 
15 le toplanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,50 

sahiplerine tazminat verilecek midir, ne zaman 
verilecektir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 22.12.1961 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Dosya 63141 - 56 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 8.12.1961 gün ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/2-84-73 sayılı yazılarına 
Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Nus

ret Tuna'nın, İnkılâptan sonra toplanan silâh
ların sahiplerine iade edilip edilmiyeceği husu
sunda verdiği yazılı soruyu aşağıdaki şekilde 
maddeler sırasiyle cevaplandırıyorum: 

1. İnkılâptan sonra toplanan silâhların sa
hiplerine iadesi, halen Bakanlığımızın üzerinde 
tetkikat yaptığı bir konudur. Ancak şurasını he
men kaydetmek doğru olur ki, toplanan silâh
lar içinde ruhsatı alınmış tüfek ve tabancalar 
yanında kanun dışı telâkki edilen makinalı tü-
îşk, makinalı tabancalarla kanuni vasıfları haiz 
bulunmadıkları için ruhsatsız olarak bulundu
rulan veya taşınılan tüfek ve tabancalar da 
bulunmaktadır. Makinalı tüfek ve tabancalarla 
ruhsat harici taşman veya bulundurulan tüfek 
ve tabancalar hakkında her hangi bir iade bahis 
mevzuu olmayacaktır. Zira bunlar kanunun ya-

»•<« 

AR VE CEVAPLARI 
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sak ettiği bir fiili* durum içinde bulunmakta 
idiler. Vakıa 5 sayılı Kanun bu gibilerin suç
luluk hallerini, ellerindeki tüfek, tabanca gibi 
silâhlarını muayyen bir tarihe kadar teslim et
meleri kaydı ile, ortadan kaldırmış bulunmak
tadır. Fakat 6136 sayılı Kanunun tüfek ve ta
banca bulunduracak veya taşıyacak vasıfları 
tesbit eden hükümleri halen mer'idir ve bunun 
için bu gibiler hakkında her hangi bir şey dü
şünülmemektedir. Bahis mevzuu olan husus, sa
dece 6136 sayılı Kanun ve bu kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden Bakanlar Kurulu ve içişleri 
Bakanlığınca tesbit edilen şekil ve şartlar dâ
hilinde bulundurma veya taşıma ruhsatına bağ
lanmış olan silâhlar iğindir. Bunun için de ha
len yapılmakta bulunan tetkikatm neticesinin 
alınması iktiza etmektedir. 

2. Yivli ve yivsiz av tüfeklerinin heyeti 
umumiyesinin sahiplerine iadesi için ilgililere 
emir verilmiştir. 

3. Mevzuata saygılı vatandaşların ruhsatsız 
silâhlarını Hükümete teslim ettiklerine göre bu 
silâhların, hiç olmazsa şimdilik, bulundurma ve
sikası ile sahiplerine iadesi keyfiyeti bu vatan
daşlarımızın ancak 6136 sayılı Kanunda ve bu 
kanuna dayanılarak çıkarılan izahnamenin tas
rih ettiği esaslarda her hangi bir değişiklik 
yapılmadığı takdirde, bu esaslara uygun vasıf
ları ihraz etmiş olmaları ile mümkün olabile
cektir. 

4. Birinci maddede de arz olunduğu gibi 
'bakanlığımızın üzerinde tetkikat yaptığı mev
zu ancak ruhsatlı silâhları kapsamaktadır. Ka
nun dışı veya ruhsatsız bulunduğu için iadesi 
mahzurlu görülecek silâhlar için böyle bir taz
minat düşünülmemektedir. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Topaloğlu 
İçişleri Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Sayın Rıfat öztürkçine'nin, Sağlık Bakanlığı 
teşkilâtı, belediye ine özel idarede çalışan tabip
lerin mebde maaşlarının 35 liradan 50 liraya 
çıkarılmasına dair yazılı soru [önergesine Sağlık • 
ve Sosyal Yardım Bakam Suat Seren'in yazılı 
cevabı (7/3) 

12 . 12 . 1961 
Cumhuriyet »Senatosu Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından aşa-
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gıda arz edilen hususun yazılı olarak cevaplan
dırılmasını rica ederim. 

İstanbul Cumhuriyet Senatörü 
Dr. Ttifat öztürkçine 

Sağlık Bakanlığı teşkilâtında, Belediye ve; 
özel idarede çalıdan tabip]erinin mebde maaşları
nın 35 liradan 50 liraya çıkarılması için 'bu hu 
susta intibak kanununun hazırlanıp hazırlanma
dığı hakkında ne düşündüklerini. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı 

Zatişleri ve Muamelât 
Genel Müdürlüğü 22 Aralık 1961 
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türkçiııe, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teş
kilâtında, belediye ve özel idarede çalışan tabip
lerin mebde maaşlarının 35 liradan 50 liraya çı
karılması için intibak kanunu hazırlanıp hazır
lanmadığı hakkındaki düşüncemizin yazılı ola-
pak cevaplandırılmasını istemektedir. 

Maaşlı memuriyetlere ilk defa girenlerin 
menşelerine ve tahsillerine göre ilk alabilecekleri 
derece aylıkları 3656' sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi ile tesbit edilmiştir. 

Bu maddenin (F) fıkrası da 6 yıllık yüksek 
mektep mezunlarının 10 ncu dereceye alınabile
ceklerini âmir bulunmaktadır. 

Bu kanun hükümleri 6 yıllık diğer yüksek 
mektep mezunlarının umumuna şâmil olduğun
dan yalnız tabiplerin mebde maaşlarının 35 lira
dan 50 liraya çıkarılması için intibak usulünün 
tatbikine kanunen imkân olanııyacağı neticesine 
varılmıştır. 

Bilindiği gibi 3656 sayılı Barem Kanunu ile 
Devlet Sektöründe çalışacak bütün memurların 
teadülü tesbit edilmiş ve menşelerine göre girebi
lecekleri maaş dereceleri tâyin olunmuştur. 

Bu sebeple sadece Bakanlığımızca bir kanun 
teklifinin diğer talepleri karşılıyamıyacağı ci
hetle 3656 sayılı Kanun tâdili şekilde Hükümetçe 
ele alınması ieabetmektedir. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 
Dr. Suat Seren 
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