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4. — İçel Milletvekili Şahap Tol ile 
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Konya Milletvekili Ziya Barlas'm öldüğüne 
dair Başbakanlık tezkeresi okunarak, hâtırasını 
taziz için iki dakika saygı duruşu yapıldı. 

Hayvanlar Vergisi Kanununun 18 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarı
sı, Başbakanlığın istemesi üzerine, geri verildi, 

Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil'in, 
K/854 sayılı Karar gereğince mubayaa olunan 
iç fındıkların deblokaj listesine alınması sure
tiyle Devletle ihracatçı arasında tefrik, yapılma-'-
amin eşitlik esası ile nasıl telif oldunduğuna 
dair sorusu, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muh
lis Ete tarafından cevaplandırıldı. 

Dışişleri Bakanlığı memurlarından Ferit îşcen, 
Mehmet Nuri Han, İsmail Uşaklı ve Arif Or'un, 
haklarında uygulanan emeklilik muamelelerinin 
kaldırılmasına dair verdikleri dilekçe üzerine 
evvelce alman 329 sayılı Karara yapılan itiraz 
hakkındaki Dilekçe Komisyonu raporu reddo-
lundu. 

Kırklareli Milletvekili Sıtkı Pekkip, 

İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Samsun Milletvekilleri îsmail Işın ve 
Muhittin özkef eli 'nhı, milletvekilliği doku

nulmazlıkları hakkındaki Karma Komisyon ra
porları kabul olunarak her üç milletvekiline ait 
kovuşturmanın devre sonuna bırakılmasına ka
rar verildi. ; 

Gayrimenkule Tecavüzün Men'i hakkındaki 
Kanunun ikinci defa olarak yapılan görüşülme
sinde : Birinci madde, nazarı dikkate alman de
ğiştirgelerle birlikte, Komisyona verildi. 2 - 5 nci 
maddeler kabul olundu ve 6 nci madde üzerinde 
bir müddet görüşüldükten sonra; 

16 Nisan 1952 Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Kayseri Milletvekili 

F. Apaydın 

Kâtip 
Çanakkale Milletvekili 

Ö. Mart 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

8. Baran 

2."-. HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar • 
1. —- Basın Kanununa bir madde eklenmesi

ne dair kanun tasarısı (1/375) (İçişleri ve Ada
let komisyonlarına), 

2. — İlk. ye orta 'tedrisat muallimlerinin 
terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 ve 1880 sa
yılı kanunların tadiline dair 2517 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin B fıkrasının değiştirilmesi 
ve C fıkrasının yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun tasarısı (1/376) (Millî Eğitim ve 
Bütçe komisyonlarına), 

3. — Tıp meslekleriyle yardımcı tıp meslek
lerinin icrasına dâir kanun tasarısı (1/377) (Mil
lî Eğitim, "Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet 
komisyonlarına), 

4. —- Türk Ceza Kanununun 159 ncu madde: 
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/378) (Adalet Komisyonuna), 

Teklifler 
5. — Ankara Milletvekili Cevdet Soydan ve 

Gaziante"b Milletvekili Ali Ocak'm, Ulusal Bay

ram ve Genel Tatiller hakkındaki 2739 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin D ve E fıkralarının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/370) 
(İçişleri Komisyonuna), 

6. — Çanakkale Milletvekili Nusret Kirişci-
oğlu'nun, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı 
Kanunun 5049 sayılı Kanunla değiştirilen 6 nci 
maddesinin B bendinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi (2/371) (Bütçe Komisyonuna, 

7. — Rize Milletvekili îzzet Akçal ve iki ar
kadaşının, Türk Ceza Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/372) (Adalet Komisyonuna), : 

Rapor 
8. —- Kars Milletvekili Hüseyin Cahit Yal

çın'm, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon raporu (3/256) (Gündeme). 
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Açılma saati : 15,15 

BAŞKAN - - Başkanvekli Muhlis Tümay 

KÂTİPLER: Sedat Baran (Çorum), Ömer Mart (Çanakkale) 

BALKAN — Yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 

8 . — YOKLAMA 

BAŞKAN Birleşimi açıyorunl 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —- İstanbul Milletvekili İhsan: Altmel ve 
Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'mn, î§ Kanu
nunun hâzı maddelerinin değiştirilmesi haklan-, 
daki 5518 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (A) . 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Çalışma ve Bütçe komisyonları raporları (8/75) 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı burada olma
dığı için önümüzdeki Pazartesi Birleşimine bıra
kıyoruz. e 

2, — İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Mil
let Meclisi Azasının Tahsisat ve Harcırahları 
hakkındaki 1613 sayılı Kanunun birinci mad
desinin ikinci fıkrasının yorumlanması ve 306 
sayılı Kararın 3 ncü bendinin ikinci fıkrasının 
tavzihi hakkında önergesi ve Anayasa ve Bütçe 
komisyonları raporları (4/194) [1] 

BAŞKAN, — Raporu okutuyorum. 

(Bütçe Komisyonu Raporu okundu) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde görüşmeyi açı
yorum. Söz istiyenler lütfen işaret etsinler. Söz 
istiyen olmadığına göre raporu oyunuza arzedi
yoruin. Kabul edenler... Etmiyenler... 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. (Kabul edildi sesleri) 
Netice alınmadı müsaade buyurun. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Bunun 
Maliye komisyonundan da geçmesi lâzımdır. Onu 
arzcdecektim. -vr. ^ 

[1] 153 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

BAŞKAN — Bu bir tefsir talebidir. Esası 
Maliye komisyonundan geçmemiştir. 

Rapor hakkında söz istiyen var mi l . (Yok 
sesleri) -Raporu reyinize arzediyoruin. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Rapor kabul edilmiştir. 

3. —= Kahve ve Çay İnhisarı Kanununun ğe* 
cici ikinci maddesinin (B) fıkrasındaki «veya 
fiyatları fahiş görülenler» İbaresinin yorumlan
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Gümrük 
ve Tekel, Adalet, Maliye komisyonları ile Geçici 
Komisyon ve Bütçe Komisyonu raporları (3/67) 

M • ' ' • • • . • ' . • . : • ; . ; : - • - . 

(Bütçe'Komisyonu Raporu okundu) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen var 
m ı ? . . •• '. . ' . ; ' • " '' ,. 

HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar; İçişleri Bakanlığı 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun 39 ncu 
maddesinin B fıkrasının kendisine verdiği salâ
hiyete istinaden İçişleri Bakanlığı müfettişlerin
den- Memduh...: (Bu o değil, bu rapor kahve 
çay hakkında sesleri) Affedersiniz yanlış anla
dım. .-.-••• . 

BAŞKAN)—Başka söz istiyen yok. Okunan' 
rapor, Kahve ve Çay İnhisarı Kanununun ge
çici ikinci maddesinin B fıkrasındaki «veya fi
yatları fahiş görülerek» tâbirinin yorumuna ma
hal olup olmadığı hakkındadır. Raporu kabul 
edenler... Etmiyenler... Rapor kabul edilmiştir. 

[1] 154 sayılı basmayazı tutanağın sonündadtr* 

399 — 
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<£; — tçel Milletvekili Şahap T ol ile İstanbul 

Milletvekili Hadi Hüsmanhıv, Dilekçe Komis
yonunun 20. II: 1952 tarihli Haftalık Karar 
cetvelindeki 1565 sayılı Kararın Kamutayda gö~ 

, riişülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Komis
yonu raporu (d/231, 237) [1] 

BAŞKAN — Raporu okuyoruz. 

(Dilekçe Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Söz Hadi Hüsman'indir. 
H&DÎ HÜSMAN (İstanbul) —Muhterem 

arkadaşlar, içişleri Bakanlığı 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Em'ekli Sandığı Kanununun 
39 ncu maddesinin B fıkrasının kendisine ver
diği yetkiye istinaden İçişleri Bakanlığı; nul- ; 
fettişlerinden Memduh Içöz'ü emekliye sevket-
miştir. 

39 neu maddenin sözü geçen B fıikrasinın, 
Muhterem Heyetinizce bir tefsir, teklifi müna
sebetiyle, hangi ımânaya' geldiği ve imahiyeti-
ııin ne olduğu uzunboylu müzakerelere mevzu 
olmuş ve nihayet bir karara bağlanmıştı. 1728 
sayılı karar, Dilekçe Komisyonunun raporu 
hakkındaki mütalâamı arzetmeden evvel B fık
rası hakkında kısaca maruzatta bulunmayı fay
dalı buluyorum. . 

B fıkrası bidayette, Hükümetin teklifinde, 
55 yaşını ikmal 'eden ve 30 hizmet yılıni doldu
ran bir iştirakçi, yani memur veya hizmetli ken
disi istediği 'zaman emekliye sevkı yapılabilir, 
kurumlar da bu gibileri re'sen emekliye sev-
keder, şeklinde idi. Bu teklif, kanun tasarısı
nı müzakere eden Geçici Komisyonda (tüzüğü 
ıgereğince) kaydının ilâve "edilmesi suretiyle 
Yüksek Heyetinize arzedilmiş idi. Geçici Ko
misyon, ilâve ettiği (tüzüğü gereğince) kaydını 
niçin ilâve ettiğini, • gerekçesinde, şu şekilde 
'açıklamış bulunuyordu : (Hükümet teklifinde, 
kurumlarınca re's en, dendiğine göre emekli
ye sevk muamelesini bilfiil kim yapacaktır? 
Bu tasrih edilmediği için, yalnız kuramlarda, 
bu muameleyi intiha en intaç edecek makamları 
'göstermek üzere • bir tüzük yapılmasında fay
da mülâhaza ediyoruz. Fakat bu, hiçbir zaman, 
emekliye sevk muamelelerinden dolayı alâkalı 
larafmdan idari kaza mercilerine baş vurula
cağı mânâsımı tazammun-etmez.) Bu ifade ile, 

[1)155 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

.İ9ö| d ". i '; 
bu fıkra hükmüne göre yapılacak temekti müâ^ 
melelerinden dolayı alâkalılarını idari kaza 
mercilerine baş vuramıyacağma dair Hüküme
tin teklifi kabul edilmiş, Yüksek Heyetinize de 

.-bu şekilde sevkcdilmişti. Yüksek Heyetiniz bir mil* 
. letvekilinin teklifi üzerine, fıkranın^müzakeresin
de, tüzüğün yapılmasını, yani kurumlarda emekli-
yo sevk muamelesini kimlerin yapacağı hakkında 
bir esasın tüzükte tespit edilmesini zait gördü ve 
tüzüğü gereğince kaydı çıkarıldı. Yani kurum
larda bu muamele kime aitse kurumlar bunları 
kendileri tesbit etsinler mülâhazasiylo çıkarıldı, 
fakat bu milletvekilinin verdiği önergede «tüzü
ğü gereğince» kelimesi çıkanlmakla beraber fık
raya «lüzum görüldüğünde!» kaydı ilâve edil
mek suretiyle alâkalı daire ve kurumların bu fık
rayaistinaden yapacakları emeklice, sevk mua-
melelerinde tam ve,kâmil bir yetkiyo^sahjp ol
malara esası teklif edilmiş idi; Eıta?a yüksek he
yetinizce aynen kabııl edildiği için bugün yaşa
makta olan bu, fıkranın taşıdığı mâna da bu su- • 
retle tahakkuk ve tebellür, etmiş1 bulunuyor. Hal 
böyleyken; bu fıkraya istinaden alâkalı daire-
lerco yapılan emekliye sevk muamelelerinden 
mutazarrır olduklarını iddia eden bâzı alâkalı- * 
lar, fıkranın bı* mânayı taşımasına rağmen 
idari kaza mercilerine baş vurdular. 

İdari kaza mercii, bu kabil müracaatları, ge
rek teklif, gerek Hükümet teklifini' müzakere 
eden Geçici Komisyon raporu ile ve gerek yük
sek heyetinizde cereyan eden müzakereler so
nunda, fıkranın almış olduğu mâna -ve- hüviyete 
rağmen, tetkik salâhiyetini kendisinde gördüğü 
için bu müracaatları tetkik etti. Alâkalıların bâ
zıları hakkında emekliye sevk muamelcloerini 
iptal etti. Bunuiı üzerine v Sayın Muğla Millet
vekili Nuri özsan, fıkranın tefsirini yüksek he
yetinizden talep etti. Bu tefsir dolayısiyle, yük
sek heyetinizce derhal ir bu vurulur fıkranın mâ
nası üzerinde uzun boylu münakaşalar cereyan 
etti, fikrin lehinde ve aleyhinde bulunanlar mü
talâalarını belirttiler. Neticede talep birçok ko
misyonlardan geçti, nihayet yüksek heyetinizce 
Bütçe Komisyonünnnun kabul ettiği şekle göre 

. karara bağlandı. Bu şekle göre heyeti celileııizin 
kararı .kurumların, bu fıkraya,istinaden 30 hiz
met yılını dolduran memurlar ve hizmetlilerin, 
mutlak bir takdir hakkına sahip olarak, mutlak 
bir salâhiyete sahip olarak görecekleri lüzum 
üzerine emekliye sevkedebilmeleri şeklinde tecelli 

«0 — 
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etti. Yüksek heyetinizin 17â8 sayılı katarına ik
tiran eden Bütçe Komisyonunun raporunda, 
derhatır buyurulur ki, bu mutlak yetki gayet 
açık olarak kararın müteaddit yerlerinde ifade 
ve tasrih edilmiş bulunmaktadır. Şu halde bir 
i'ıkrai'hükmiye karşısındayız, ki bu fıkrai hük-
miyeye göre alâkalı daireler yani kurumlar 30 
hizmet yıliftı-dolduran memur ve hizmetlileri 
yaşı ne olursa olsun, yaş kaydı aranmaksızın, 
re'sen emekliye sevkedilebilirler. Bütçe Komis
yonumuzun yüksek heyetinizin kararma ik
tiran ederi mazbatasıridaon öğreniyoruz ki 
alâkalı daireler bu yetkiyi istimal ederler
ken emekliye sevkettiklcri" memur veya' hiz
metlileri hangi esbaba müsteniden emekli-
yo' . sevkettilderini izaoh etmek .mecburiye
tinde, de değillerdir.: Yüksek Heyetinizden sâdır • 

"olan kararın tazâmmun ettiği mâna bu şekilde
dir'. •' 

Bendeniz bunun doğru veya eğri olduğu üze
rinde, 'takdir buyurursunuz ki durmıyorum. 

îdari kaza mercileri kapandığı için bu defa 
jmkıyorüz ki, alâkalılar "son merci olarak Büyük 
Millet Meclisinin Dilekçe Komisyonuna ınüra-
eaattci bulunmuşlardır. Dilekçe Komisyonu şimdi 
tetkik ve müzakerenize sunulan rapordan anlaşıl
dığı veçhile bu müracaatları ve alâkalüarm hak
sız yere emekliye scvkedildiklermi prensip olarak 

' kabul etmiş,-aylık cetveline de bu kararlarını der-
cetmiştir. Bendeniz bunlardan bir ikisine, kendi 
görüşüme ve kanaatime göre itiraz etmiş bulunu
yorum. 

Şimdi Yüksek Heyetinize sunulan Dilekçe Ko
misyonunun mazbatası bendenizin ve diğer bir 
milletvekili arkadaşın itirazı üzerine aynı mev
zuu, tekrar tetkik ederi Dilekçe' Komisyonunun 
hazırladığı mazbatadır. 

Meseleyi bu' şekilde izah ettikten sonra, bir 
kere daha şu noktayı tebarüz ettireyim ki; ku
rumların 39 ncu maddenin (B).ffıkrasına istina
den emekliye sevketmek yetkileri mutlaktır. Hiç
bir kayıt ve şarta tâbi değildir ve bu gibileri 
emekliye sevkederken niçin emekliye sevkettiklcri 
hakkında bir sebep ve mesnet serdetmek mecburi
yetleri 'de yoktur. Bütçe Komisyonunun yüksek 
tasvip ve kararınıza iktiran eden mazbatasından 
İm husus açıkça anlaşılmaktadır. Şimdi bu va
ziyeti böylece arzettikten sonra Dilekçe Komis
yonu bil mevzuu tetkik edebilir mi, edemez mi? 
mevzuuna geçiyortım. Benim şahsi \ kanaatime 

1İ52 IÖ : İ 
göre Dilekçe Jîomisyonıuıiuz burada vazifesi dı-
şpıda bir muamele yapmıştır. Böyle bir müra
caatı tetkik edemez. Neden? Evvelâ Dilekçe Ko
misyonu, mazbatasında diyor ki; «İçtüzüğün 53 
ncü maddesinin 2 nci fıkrasına göre ben bu işi 
tetkik edebilirim». Bu noktada hukukçu arkadaş
larımız daha çok izahat ve malûmat verebilirler. 
Fakat Tüzüğün 53 ncü maddesinin 2 nci fıkra
sına göre idari mercilerin en son kararı hakkında 
bir şikâyet geldiği zaman bunu tetlrik edebilir 
değil, «gündemine alır». Fıkradaki hüküm, ka
yıt böyledir. Bu hiçbir zaman, gündemine aldığı 
bu şikâyetlerin esasına girer, tetkik eder, hattâ o 
kararlan bozar. Sadece «gündeme alır» diyor. 
Şimdi hâdisede bir takdir mevzuu vardır. Asıl 
halledilecek mesele zannediyorum ki, bu olması 
icabeder. ' . . ' • • 

Dilekçe Komisyonu idari makamlara bir ka
nunla verilen, bir tefsirle, bir karârla da öyle 
olduğu ayrıca teyit edilen bir takdir hakkının is
timal edilmesi suretiyle yapılan bir idari tasar
ruf üzerine takdir hakkının isabetli olup olmadığı 
üzerindo durabilir mi, duramaz mı? 

Bendenizin, kanaatime göre idari makamlara 
kanunla sarih olarak verilen takdir haklarının 
isabetli olup olmadığı üzerinde Dilekçe Komis
yonu duramaz. Hukuk tekniğinde, hukukçu ar
kadaşlarım daha iyi bilirler, bu mevzuda bir fark 
vardır. Dilekçe IComisyonu bu mevzuda aımıhali 
reddetmek mecburiyetindedir. Gündemino alır 

•. fakat hâdisenin bir takdire taallûk ettiğini gö
rünce, şekil bakımından bir noksanlığı görülme-

; inek şartiyle, bu takdir hakkında dokunmaması 
ve meselenin içine girmemesi icabeder. 

Yine Dilekçe Komisyonunun raporunda; 1728 
sayılı Yüksek Heyetinizin verdiği kararın mes
nedi, olan Bütçe Komisyonu mazbatasında bu 
yetkinin mutlak olduğu hakkında bir işaret yok
tur, diyor. Zannediyorum ki, bunda hataya düş 
müşlerdir. Bütçe Komisyonunun Yüksek Heye
tinizin kararına iktiran eden mazbatasında idari 
makamlara verilen bu takdir hakkının *-ve emek
liye sevketme yetkisinin mutlak olduğu aşağı yu
karı hemen her satırında tasrih ve tekrar edil
miştir. 

Bu vaziyet karşısında Dilekçe Komisyonu bu 
v kanaate nereden - varmıştır? Ve mazbatasında bu 
hususu nasıl ifade etmiştir, anlıyamadan. Di
lekçe Komisyonu varmış olduğu kararlarında te
zada düşmektedir Bundan bir müddet evvel 
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clierhatır 'fbuyuimcaksınız, •• Harp Akademisinde 
[tahsilde bulunan bir subayın akademiden çıka-
rıbnası ve kendisine; tasdikname verilmemesi hu
susundaki Dilekçe .Komisyonunun kararına bir 
mjlletvelrili arkadaşımız; itiraz edince mevzu 
Yüksek,Heyetinizce görüşülmüştü. Bu münase
betle Dilekçe Komisyonu - Başkanı arkadaşımı-
tiıü vermiş Solduğu izahat şöyle olmuştu; Tak
dir hakkına taallûk eden mevzularda biz işe 
müdahale edemeyiz 3410 sayılı Kanunun ikinci 
maddesini' mevzuubahis etmişlerdir; Bu mad
de aynen şöyledir : « Mevzuat hükümlerine uy
gun" olarak .salâhiyet dairesinde yapılan tâyin, 
tebdil ve nakil hakkındaki muamele ve karar
l a r , talim, İ;erbiye, emir ye kumanda ye disip
line ait muamele ve kararlar idari dâva mevzuu 
olamaz. » Bu maddeye İstinaden, disiplin bakı
mından emir ve kumanda bakımından: orduca 
yerilen ye tatbik edilen kararlar takdire müta-
allik bulunduğu için biz bu meselenin içine gi
remeyiz diye ifade etmişlerdi 

Burada da mesele aynıdır. Gerek kanunun 
metninden, gerek Yüksek Heyetinizin" tavzih ka
rarından, idari makamların bu fıkraya istina
benyaptıkları idari tasarrufları halikında, bu
nun bir hakkı takdire taallûku bulunduğu anla
şıldığından meselenin içine girmiyeceklerdi. 
Bendeniz yanlış anlamıyorsam, hâdiseler birbi
rinin aynı olduğu halde hâdiselere göre, bir az 
da hissi olarak başka başka hükümler vermek
te!, ve Yüksek Heyetinize o yolda teklifler yap
maktadır.: -

Dilekçe komisyonu diyor ki, idari kaza mer
cilerine müracaat-edemez. Bu böyledir. Evet ka
nunda böyle yazılıdır. Yüksek Heyetiniz de 
Böyle karar; vermiştir. Fakat Meclise müracaat 
edemiyeceği hakkında hiç bir kanunda hiç bir hü
küm yoktur. Arkadaşlarım; her hangi bir ka
nunda alakalı, meclise müracaat edemez diye 
bir hükmün mevcudiyetini biliyor musunuz ?. Hiç 
bir kanun ,-Meclise dahi müracaat edilmez diye 
bir hüküm taşımaz, fakat bu demek değildir ki, 
her müracaat 'edenin dileği Dilekçe Komisyo
nunda tetkik olunur. 

Eğer bir kanunla ve ayrıca, ehemmiyeti bil
hassa şuradadır, Yüksek Heyetinizin verdiği bir 
kararla ikinci defa mâna ve medlulü teyid edi
len bir kanunla, mutlak olarak takdir hakkı ve
rilen-bir mevzuda bu takdir hakkının," Dilekçe 
Komisyonu, , tetkik salâhiyetini üzerine alırsa, 
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o zaman kanunlarla idare âmirlerine verilen bü
tün takdir haklarından dolayı, kendilerini muta
zarrır hisseden bütün vatandaşların Dilekçe, Ko
misyonuna tehacüm edeceğini kabul etmek zaruri 
olur.- '.-.;••; . ,• -..-j-:;: 

Bir misal ile ̂ arzedeyim, arkadaşlar, bunun 
gibi hayati bir mevzuda; memurların terfii hak
kında âmirlerin takdir, hakları ;mutlaktır. Her 
altı ayda verilen siciller için mesnet aranmaz. Bir 
âmir maiyetindeki falan memur için terfiye ehü-
dir demesiyle terfi eder veya terfie ehil değildir 
demesiyle de terfii altı ay sonraya tehir olunur. 

Şimdi, takdir hakkına taallûk eden J)ir mev
zuda, âmirin terfie lâyik görmediği bir kimseye 
verdiği sicille terfie lâyık görülmiyenf bir va
tandaş, pek güzel Dilekçe Komisyonuna gelecek, 
şu veya bu sebeple âmirim bana garezdir, halbuki 
ben çalışkanım diyecek. Dilekçe Komisyonu bu 
takdir hakkı uğrunda .bir karara yarmak için 
sicilini istiyecek, ondan evvel sicil veren âmirin 
vaziyetini soracak, şahitler dinleyecek, bu işe ha
yır diyebilecek ye âmirin verdiği menfi sicile 
rağmen sen terfie müstahaksm . diyebilecek. Bu 
bâzı yanlış bir. neticeye götürür. 

Mâruzâtım, bir kanunla idareye verilen tak
dir haklarına taallûk eden mevzulara Dilekçe Ko
misyonu müdahale etmemelidir, Nitekim bu hu
susta güzel bir misali yine komisyon kendisi 
verdi. ••'••/. 

Biraz evvel bahsettim. Akademide tahsil gören-
bir subay hakkındaki bu kararı vermiştir. 

Bir notaya daha temas edeceğim: Dilekçe Ko
misyonu mazbatasında şöyle diyor; alâkalı maka
mın bu hakkını kullanırken iki şarta riayet et
mesi lâzımdır. Arkadaşlar; bizaz evvel bahsetti
ğim-gibi ne fıkra metninde ne de bu metni tav
zih eden Yüksek Hyetinizin 1728 sayılı kara
rında, bu hüküm tatbik"edilirken, iki şart aranı
lacaktır diye bir kayıt ye ifade .bulmak mümkün 
değildir. Buna rağmen raporda, zikredilen 39 ncu 
maddenin (B) fıkrası hükmünün 'tatbikmda mev
cudiyeti şart olduğu yazılı olduğundan, bu iki 
şart. ve, unsuru nereden çıkarmıştır, anlıyama-
di'm.- Bu itibarla arzettiğim sebeplere binaen Di
lekçe Komisyonunun raporunun reddini arz ve 
teklif ederim. 

BAŞKAN — Refet Aksoy. ..' 
REFET AKSOY (Ordu) — Efendim; 5434 

sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu mad
desinin (B) fıkrasının tefsiri yapıldığı zaman, 
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Bütçe Komisyonunda l)u tefsir üzerinde tahas-
sül eden ekseriyeti araya muhalif olanlardan 
birisi do bendenizdim. Komisyon kararı burada 
huzurunuzda münakaşa vo müzakere edilirken, 
muhalefet esbabı mucibemi, uzun boylu arzet-
miş izahâıtim şifasında demiştim ki; her hangi 
bir makama bu şekilde mutlak bir takdir hakkı 
verildiği" takdirde, Devlet camiasında çalışan 
memurların" mukadderatını bir âmirin hükmü 
karakuşisine bırakmak demektir. Adaletin çiğ-
nenmesinin muhakkak olması endişesiyle aley
hinde bulunuyorum demiştim. Bunu heyeti âli-
yenize tahattur ettirmekten' maksadım, şimdi hu
zurunuzda münakaşa edilen mevzuun iddiama 
tam mânasiylo tetabuk etmesinden ileri geliyor. 

Muhterem arkadaşlar, 5434 sayılı Kanunun 
39 ncu maddesinin B fıkrası tefsir edilirken; 
âmire verilen mutlak hakkin esbabi inucibesi, 
demin Dilekçe Komisyonunun mazbatasına iti
raz eden Hadi Hüsman arkadaşımizm sorduğu 
sualin de cevabı olacaktır. " 

Be'sen tekaüde sevk, memurda aranılan mad
di ve manevi iki nakiseye" müstenit olacaktır. 
Memur maddeten, "sıhhi .' bakımdan âmeli man
da olacak, çalişamıyacak durumda bulunacak 
olursa, onu âmiri 30 senesini doldurduktan son
ra tekaüde sevkedecektir. Manen de düzgün ol-
mıyacak, yani "sicili berbat olacaktır, " fena va
sıfta olduğu için yine âmiri onu tekaütlüğe 
sevkedecektir.". Tefsirin esas ' gayesi' bu idi. Bu 
o demek değildir ki, sıhhati yerinde, sicili temiz 
her hangi bir memuru j âmiri kendi hissiyatına 
mağlûp olarak gelişigüzel bir hükümle tekaüde 
sevk etsin. 

Memdulı Içöz hâdisesinin iç yüzünü arzede-
. y i m . ' ." - . : •"" • ; ' ' "" . • , • ' " . ' " • 

"Mülkiye Başmüfettişliğine terfi eden bu mıı-
teriz Memdulı îçöz, 100 liralık asli maaşta iken 
125-liraya terfi zamanı geliyor.' Heyeti Tefti-
şiye Reisine müracaat ediyor, bugün yarın se
ni inha edeceğini'diye ' vakit geçiriyor. Nihayet 
günün birinde resmen *. müracâat ediyor, müra
caatı Bakana arz olunuyor,. İçişleri Bakanı'He
yeti Teftişiye Reisinin empozesine tâbi kala
rak terfii tasvip etmiyor: İçişleri Bakam yeni 
gelmişti, mâhiyeti" hakkında her Hangi "bir"kâ-
naatâ sahip değildi keyfiyeti, müfettişe tebliğ 
ettikleri zaman ( müfettiş esbabını soruyor. He
yeti Teftişiye Reisi diyor ki; beıi "sizin terfi-
nizi arzu' ediyorum, inhahızi "yaptım, fakat Ba-
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kan bey, bunu kabul etmediler] diyor. Kâba*-
hat bendö değil, Bakan Beye sorun, diyor. Ba
kan Beye müracaat ediyor. Bakan Bey de; böy-
lö arzu ettim; terfi edemezsin, diyor. Bunun 
üzerine müfettiş Bakan Beye, ben sizin rnahk 

' yetinizde İçişleri camiasında bir memurum, 
kabahatimin neden ibaret olduğunu anlamak-
lığıin lâzım. Bana neden dolayı terfi edemi-
yeceğimi tebliğ ediniz, diyor. Bakan Bey; ar
zum budur, terfi edemezsin, diyor. > "" .i;;..':•*y 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) --Devlet 
Şûrasına/müracaat etsin. 

RFET AKSOY (Ordu) — Müdahale etme
yin. ". • -' "• ' •' • .. "• ' •.•-,•-.';-

Bunun üzerine müfettiş; bana bu "şekilde 
hitabetmekliğiniz doğru değildir. Ben, pir hak
kın ilıkakı hususunda sizi en yüksek bir mşr-
ci, bir âmir tanıyarak müracaat etmiş bulunu
yorum, diyor ve çıkıyor. O çıktıktan sonra Ba
kan, Zatişleri Müdürünü' çağırıyor,' 30 seneyi 
doldurdu mü, bu adam diyor, doldurduğunu 
öğrenince tekaüde sevkedin, emrini veriyor. Hâ
dise budur. '." •'':'•'-.'''•'>'''. 

Arkadaşlar; bunun' kargısında, böyle ağır bir 
mağduriyete mâruz İmlan, kendi branşı içinde 
en yüksek kademeye kadar irtika etmiş olan bir 
memura Devlet Şûrasına müracaat hakkını 39 
ncu "maddenin (B) fücrasının tefsiri kapatmıştır. 
Evvelce arzettim. Bü şekildeki vakalar karşısında 
Devlet Şûrasına müracâat hakkı yoktur. Devlet 
Şûrasına müracaat hakki kapatıldıktan sonra bu 
bariz, feci mağduriyet karşısında zavallı memur 
ne yapacaktır? Adalet, hukuk, bak mizahı içinde 
hakkını nereden arıyaeaktır? Elbette millî irade 
namına bütün mukadderata hâkim olan bu mües
seseye müracaat etmesi lâzımgelir Mağdur mü
fettiş do Anayasanın 82 nci maddesinin verdiği 
hakka müsteniden Meclise müracaat ediyor.,. Di
lekçe Komisyonu da İçtüzüğün 53 ncü maddesine 
istinaden bu. müracaatı tekabbül ediyor, tetkik 
ediyor ve kararını veriyor. Şimdi verilen bu 
âdil karar karşısında itiraz eden arkadaşlarımın 
birisi itirazının esbabı mucibesini rapora dercet-
memiş. Diğeri, Şahap arkadaşım esbabı mucibe 
sinin yegâne mesnedi şudur, diyorlar ki;" mute-
riz, itira'znahiesinde bir haksızlığa uğradığından 
bahsetmemiş.' Bu "nasıl olıır efendim? Bü arka
daş bir haksızliğa mâruz' kalmadı da keyfenia-
yeşa, iş olsun diye mi Büyük'Millet Meclisine mü
racaat etmiştir? Elbette mâruz bulunduğu mağ-
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duriyetîn telâfisi için Curaya müracaat etmiş. bu-; 
lunuycav Şu halde bu rapora itiraz eden arka
daşın esbabı mUcibeSi gayet sakattır. Beri taraf• 
tart arkadaşlar biz, adaletin esas olduğunu gırtla
ğımızı yırtarcasına bağırıyoruz, hakikaten, bir 
milletin mevcudiyeti izmihlale ıığrıyabilir, or
dusu yok olabilir; anavatanı elinden gidebilir; 
bayrağı gidebilir, fakat, o milletin adaleti ve li
sanı payidar oldukça o millet için ölmek asla : 
yoktur; Biz, adaletsizliğe uğrıyan; her hangi bir 
vatandaş, ister memur olsun, ister tüccar olsun, 
kim olursa olsun, adalet kapısına ayak atmıyacak-
sın diye menedildiği takdirde, o'memlekette de
mokrasi yoktur demektir. Biz bu müessesenin,! 
yani adaletin en son müessesesi olan bu mukad
des kapıya bu şekilde kapatmamalıyız. Hadi Hüs-; 
man arkadaşımızj 5434 sayılı Tekaüt Kanıtım ha-i 
zırlandiğı sırada bu fıkra için Hüldimetin sureti 
hususiyede bir nizamname hazırlayacağı hükmü
nün ırievcut olduğunu fakat Meclisi' Âlide kanun 
müzakere edilirken bir mebusun teklifi üzerine o 
kaydın çıkarıldığını söylediler. Bu meselenin âdi
lâne hükme müstenit olmasını ozaman Hükümet 
düşünmüştür." Nizamnamenin sarih. hükmü ile 
. 39 üçü maddenin (F) fıkrası ile re 'sen tekaüde 
sevketmek hükmünü haiz bir fıkra mevcuttur. O 
fıkra inzibat eczaları içinde memurun re'seıı te
kaüde çıkarılmasını emrediyor. Bu fıkranın bu 
hükmim, 788•..numaralı Memurin Kanununun in
zibatî cezalar hükmüne müstenit olması icabedi-
yoıv Şu halele Böyle ağır bir hükmün bir memur 
hakkında tatbik edilebilmesi için bunun iki du
dağın! emriyle yapılması âdilâne bir iş olamaz. Biz 
memurlara hakikaten bir mesai huzuru; vicdan 
huzuru, âti huzuru temin etmek istiyorsak, bun
lar'' hakkında vereceğimiz kararların gayet âdi-
lâne: olması," vâzn kanunun istihdaf: ettiği gayeye 
müstenit olarak verilmesi lâzımdır; Bu, keyfî bir 
surette yapıldığı takdirde memurun mesai camiası 
içerisinde hiçbir zaman bir emniyete inâlik ol
masına imkân yoktur. Bu konuda heyeti aliyenize 
şu: hususu tekrar arzetmok isterim: Heyeti ali-
yeniz 39 ncu maddenin (B) fıkrasını kabul ettiği; 
zaman ,gerek yukarda" Bütçe Komisyonunda ce
reyan: eden müzakere sırasında ve gerek' burada 
cereyan "eden müzakere sırasında istihdaf ettiği 
gayeşu idi : Bit hüküm, aleyhinde tatbik edilecek 
memurun sihhatî muhtel, malûl, sicili bozuk ol
ması;şarttı." Bu'sebeple bit şaftları haiz ölmıyan 
menmr hâMmda;bu hüküm:tatbik Olunamaz. Bî-
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naenaleyh Dilekçe: Komisyonun karaı* yerinde* 
dir, kabulünü istirham ederim. 

KEMAB YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — Muh« 
terem arkadaşlar, bu 39, ncu maddenin" B fıkra*.; 
sının tefsiri işinde bendeniz Bütçe Komisyonu 
sözcüsü; idim. j39 ncu maddenin B fıkrasındaki: 
salâhiyet'mutlaktır. Yani idareye verilen bu ; 
takdir hakkı idare tarafından mutlak olarak 
kullanılmalı mıdır, idarenin kullandığı bu hak 
kazar murakabeye tâbi olmalı mıdır olmamalı* 
mıdır keyfiyeti heyeti celileniz, uzun boylu , 
müzakerat neticesinde, kanun metninin gayet 
vazıh, gayet sarih olduğu ve vâzn kanunun ida
reye tanımış, olduğu bu takdir hakkının mutlak 
olduğu ve binaenaleyh mutlak olan bu takdir 
hakkının kazai murakabeden masun kaldığı hu
susunda karar verdi. Ve hattâ maddenin tefsiri
ne dahi mahal yoktur dendi. Binaenaleyh, artık 
burada 39 ncu maddenin B fıkrasının tefsiri îa-
lan mevzuubahis olamaz. Kanun o kadar sarih
tir ki dedik, bu sarih olan metin karşısında" ida
reye tanınan bu salâhiyet mutlaktır, binaen
aleyh, murakabeye tâbi değildir, dedik. 

Çünki arkadaşlar, bir takdir hakkını bir 
mercie tanıdıktan sonra bu hakkı ayrıca mura
kabeye tâbi tptmak demek, o takdir hakkı ta
nınan müesseseyi inkâr etmek demektir. Sana 
takdir hakkını veriyorum, nasıl istersen. Öyle 
yap.. Yaptıktan sonra da, yook, senin bu yap
tığın tasarrufu, bu işi murakabe edeceğimi de
mek, bir tenakuza düşmekten başka bir mâna 
ifade etmez. Çünkü yüksek heyetin kararma 
iktiran etmiştir ki, idarenin yaptığı bu tasarruf 
mutlak bir takdir salâhiyetine dayanıyor. Mıt-
rakabeden masundur. 

Şimdi, bu nevi tasarruflar aleyhine idari ka-* 
zaya müracaat edilemiyeceğine göre, Büyük 
Millet Meclisine şikâyet tariki ile müracaat edi
lir mi, edilmez mi1? Bendenizce edilemez. Çünkü, 
Anayasanın 82 nci: maddesi diyor ki: «Türkler,. 
gerek kendileri ile, gerek-kamu ile ilgili olarak 
kanunlara ve tüzüklere aykırı gördükleri! . . *•' 
kanunlara, tüzüklere! aykırı gördükleri,- burada 
kanuna aykırı bir tasarruf; yoktur. 

CEMÂL GÖNENÇ' (Erzincan) — Var. 
KEMAL YÖEÜKOĞLÜ (Devamla) — Mü

saade buyuruır'Cemal Bey, kanunlara ve tüzük
lere aykırı bir muamele yoktur. Çünkü, sizin, 
heyeti celilenizin, vâzir kanun r olarak vâz'etmiş 
olduğunuz kanunu;ikinci bir müzakereden^ ge*i 
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çirmek suretiyle - böyle diyorum, çünkü çıkan 
bir tefsir dolayısiyle bu madde yeniden ele alın
dı ve uzun boylu arîzu amik müzakere edildi -
idareye vermiş olduğunuz bu takdir hakkı mut
laktır. Binaenaleyh idare bu tasarrufu yaptığı 
zaman kazai murakabeye tâbi değildir neticesi
ne varildi. 

Binaenaleyh Bakan, şimdi şu zatı tekaüde 
sevketmiştir. Mutlak . olan takdir salâhiyetini 
kullanarak bu tasarrufu yapmıştır. Kanunun 
hükmünü yerine getirmiştir, artık kanuna aykı
rılık mevzuubahis olamaz. (Bravo Kemal Bey 
sesleri) Şimdi Dilekçe Komisyonunun şu fıkra
sı bendenizee şayanı dikkattir; «Sözü geçen ka
rarda ve bunun i matuf ve müstenit bulunduğu 
komisyon raporlariyle müzakere zabıtlarında, 
bu kabîl tasarrufların teşriî murakabe ve müda
haleden masum tutulduğunu belirten ve hattâ 
ima ve işrap eden tek bir söze rastlanmamıştır.» 

Arkadaşlar, rica ederim, 39 ncu maddenin 
B fıkrasındaki salâhiyet mutlak mıdır değil mi
dir?. Bu maddeye müsteniden yapılan tasarruf
lar kazai murakabeye tâbi midir, değil midir?. 
Meselesi müzakere edilmiştir. Yoksa maddenin 
tefsirini istiyen j arkadaş, tarafından aynı za
manda bu nevi tasarruflar kazai murakabeye 
tâbi olmadığı gibi teşriî murakabeye de tâbi de
ğildir diye bir teklif yapılmamıştır. Böyle bir ka
rar veren makam bunu Meclisi Âliye getirme
miştir, ki Meclisi Âli bu noktadan \müzakere et
sin, veyahut bu j noktadan bir müzakere açsın, 
tâbi midir, değil midir diye?. Gayet tabiidir ki, 
kendisine verilen bir mevzuun dışında bir ka
rara varamaz. Artık encümen raporuna, ben ka
zai murakabeye ve hem de teşriî murakabeye 
tâbi değildir diye bir kayıt koyamaz. Binaen
aleyh Dilekçe Komisyonu, Bütçe Komisyonu ra
porlarında teşriî bir murakabeye tâbi değildir 
diye bir kaydın bulunmamasından bahsile ve is
tidlali bir usul ile encümenin teşriî murakabeye 
tâbi olduğu neticesine varması bâtıldır. 

Şimdi arkadaşlar, bir de unsurlar aramaya 
kalkışmıştır. Rapora göre iki unsur vardır, bir mâ
nevi takatsizlik, jbir de fikrî kabiliyetsizlik. İda
ri takdirin istimali ancak bu iki unsurun ta
hakkuku ile mümkündür. Demek ayrıca takdir 
hakkının bu müessesenin prensibine aykırı ola
cağı tabiîdir. Acaba şu unsur var mıdır, bu un
sur yok mudur, tahakkuk etti mi etmedi mi di
ye aramamıza, murakabe etmemize hukukan 
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imkân yoktur. Kaldı ki, mistir ?diye-ubir 
şeyi de * kabul edemeyiz, yoktur/1 Raporda 
takdir hakkı mutlaktır dedik; Takdire'taallûk 
ettiği için tasarrufta bulunan 'kurûnrşiı şu 'se
beplerden dolayı bunu tekaüt'1 ettim demek 'mec
buriyetinden varestedir, Hehi fikri-kifayetsizliği 
hem de mânevi takatsizliği tahakkuk etmelidir-
ki, tekaüde sevkedilsin diye ;bır mecDUriyet vaz 
edersek takdir hakkı ortadan1 kalkar-'' 'Dilekçe 
Komisyonu rapora yanlış mâna vermiştirJ;Biz' şu 
iki unsurun tekevvünü ile • şu' maddece tevfikan 
idare tasarrufunu yapar diye11 bir §ey" söyleme
dik. ^ . ''»'"' •"'•>>'••'!:•-•• :-.:ıl>,: 

Bunu bir misal olarak zikrettik' ye 'Hadi 
Ilüsman'ın da buyurduğu, 'gibi,!''f'a'pbrun/ İler 
satırında, takdir salâhiyeti'.'.' mutlaktır ''dedik, 
takdirî bir tasarruftur dedik, takdiri "tasar
rufa taallûk eden bu gibi'muameleler1 murakabe
den masundur dedik, aksi' takdirde'takdir1 mü
essesesinin mânası kalmaz'''diye1 uzûii!' boylu 
gerek raporda gerek! burada'! inarûzâtta' ve iza
hatta bulnmuştuk. • ı--.il/1..:lr,!.,li.:N:.>; -Jİnih 

• i l ı l ' i î i î ' M !\j\\ ' .[. '-. ' .il:-;; '! T K İ 

Binaenaleyh Dilekle,.J^^ppişyjOnu^^^.o^npjo. 
merkezi sıkletini teşkil eden,unsurlar; bu.ma
hiyettedir ; halbuki.öyle, bir} unsur rmeycu|;( .de
ğildir. Öyle bir unsur,, mevp.ut, ,değüdirv ve,.. fY,üjç-
sek Meclis kararında, şu,:şu unsurlar,, tekeyyiin 
ederse idare bu taşarufları,, jyap.ar, dememiştir. 
Kanun tamamen .bu,, tak^i^ 
mistir. İdare her^hangi Jrir^muçin sejqep.,;(gös
termek mecburiyetinde. ,d,e§ilçlir,, JBinaçnfileıyJı 
kaza mercilerini keşriı, .jnjırakabeŷ ^̂ ^ 
t U t a r i Z ? ' :;. . . ' , .:. .;! . . . i r ; . ı : , , . | v , . . : :< t ,.. „ . . . , ! 

Şu muhakkak j ki, kanunları; tatbik;; ederken, 
mâna verirken. ;„ lüslerimizin,; >, heyecanlarımızın 
dışında bulunmamız,.Mzaruridir>xrriKanun ]de
mokratiktir, anticlempkra.tiktir,.;, ,o :başka;mesele
dir. Eğer bir kanunundu metninin, hakiki mâ
nasını vermezsek^ takdir! hakkı; .,mutlak?: değil
dir de murakabeye; tâbidir, 'diye biı*;neticeye, va
rırsak, vâznjt.anunun,.maksadından, •ayrı .olarak 
yine vâzıı kanun. jsrfatdylenbii|imâna; verirsek^ ;bu 
takdirde idarenin; dinamik; faaliyetini,; felce /uğ
ratan bir r;karar/ vermiş ; t ; oluruz»;,:Binaenaleyh 
eğer kanun^ a.QtideTOpkatık;işe,;!;; kanunu i tadil 
edelim. ;: ;,i}.)v:'Ui;o>S -^.hiHl ,;J---;-r;.M*>-/-:Ui •<•>] 

Binaenaleyh;.verilen Dilökçe »Komisyonu.kara
rı yersizdir,/reddiâcabeder^i-i! "iîfi/!<;î ım.-.;'p:;.i 

Bir noktaya1 dahai;i işaret'edeyim; n',;müstedi 

— 405 — 
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müracaat etmiş Gelmiş, huzura alınmış. Kelli l 
fellidir, iyi giyinmiştir. Dilekçe Komisyonu bu
nun şieklü şemaili iydir, diyor ama, muhtevası 
nedir, bunu nereden anladı•? 

GEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Vekil 
nereden anladı? Hiç olmazsa IComisyon kalaba
lık. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — Veki
le bu hususta bir takdir salâhiyeti tanımışızdır. 
Bunun münakaşasını yapamayız. Binaenaleyh I 
Yüksek Meclis kendi verdiği kararı yine İçendi 
organı olan encümenin makûs bir istikamette 
tatbika geçmesine müsamaha göstermemekle bir 
hukuk kaidesini yerine getirmiş olacaktır. Maru
zatım bundan ibarettir. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Bahadır Dülger buyurun. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Muhte-

.rem arkadaşlar, Dilekçe Komisyonunun önümüze 
getirmiş olduğu meseleyi iki noktada mütalâa et
mek mecburiyetindeyiz. Çünkü rapora itiraz et
miş olan arkadaşlarımız itirazlarını iki nokta üze
rinde toplamışlardır. 

Bir tanesi, böyle bir meseleyi Dilekçe Komis
yonunun tetkiki salâhiyeti var mıdır, yok mudur 
meselesidir. Muhterem arkadaşımız Hadi Hüs-
man Bey ve benden evvel konuşan muhterem ar
kadaşımız Yörükoğlu, Dilekçe Komisyonunun 
böyle bir meseleyi tetkika salâhiyettar olmadığını 
ifde ettiler. Benim kanaatimce içtüzüğün ve Ana
yasanın sarih hükümleri muvacehesinde arka
daşlarımız tamamiyle yanılmış bulunuyorlar. 
Çünkü Anayasanın 82 nci maddesi kanunların 
tatbikatından mütevellit olarak Türk vatandaş
larına Büyük Millet Meclisine şikâyet ve ihbarda 
bulunmak hakkını tanıyor. Bundan sonra, Di
lekçe Komisyonunun vazife ve salâhiyetlerini tâ
yin eden İçtüzüğün 53 ncü maddesinin ikinci fık
rasında «re'sen icranın son kararma vâki itiraz
lar» deniliyor. Yani mahkemeye gitmek, Devlet 
Şûrasına gitmek, Sayıştaya gitmek mümkün ol-
mıyan meseleler hakkında vâki olacak ve icranın 
son kararma taallûk edecek meseleleri Dilekçe 
Komisyonunun tetkika salâhiyettar olduğunu ve 
karara bağlamak kudretinde bulunduğunu ispat" 
ediyor. Binaenaleyh ortada Anayasa bakımın
dan, İçtüzük bakımından bu kadar sarih hüküm
ler mevcutken, Dilekçe Komisyonu buna baka-
mamış, bundan evvel bir tefsir çıkmış, bu tefsir, 
idarenin takdir hakkını tanıyor diye bir müta
lâa serdetmek mümkün olamaz. Demek ki hâdise | 
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Dilekçe Komisyonuna şikâyet edilebilir, Dilekçe 
Komisyonu tarafından hukukan ruznamesine it
hal edilebilir ve üzerinde tetkikat yapılabilir hu
kuki bir meseledir. Bu, hiç kimsenin tereddüdü 
olmıyan bir meseledir. Muhterem arkadaşları
mız meselenin birinci kısmını bu suretle hallettik
ten sonra ikinci noktaya geliyorlar. Bu ikinci 
noktadaki izahat şudur; Hadi Hüsman Bey ve 
Yörükoğlu arkadaşımız da idarenin mutlak tak
dir salâhiyetine sahip olduğu hususunda durdu
lar ve bu mutlak takdir hakkına sahip olmasını, 
deta arzu ederse, idare makamı öyle bir tasar

rufta bulunacak ki, bu tasarrufundan hiç kimse
ye hesap vermiyecekmiş gibi bir mütalâa beyan 
ettiler. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) -r- Öyledir, 
bu salâhiyet kendisine kanunla verilmiştir. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Öyle 
olmadığını ispat etmek için buraya çıkmış bulu
nuyorum.' Müsaade buyurun, izah edeceğim. Ar
kadaşlar; hukuki bir devlet nizamı'içinde idare
nin mutlak bir salâhiyeti mevzuubahis olabilir mi, 
olamaz mı, meselesini burada mütalâa1 etmek 
mecburiyetindeyiz. Çünkü mutlak salâhiyet de
diğimiz hukuki bir mefhumdur.^ Böyle mutlak 
bir salâhiyet var deyince, âdeta bizim karşımıza 

• bir bakanlık çıkıyor, bir idare çıkıyor, hattâ. 
bütün kuvvetleri cami olan, teşri ve icra kuvve
tini nefsinde cemetmiş olan Büyük Millet Mec
lisine dahi yaptığı fiilden hesap vermiyecek. Bir 
hukuk devleti içinde böyle bir müessesei hu
kukiye. yaratmak ve Meclisin karşısında dahi, 
bir tasarrufta bulunduğunu, fakat böyle bir 
tasarrufun hesabını bile tefsire dayanarak size 
vermiyorum, diyebilecek bir idareyi, bir ba
kanı ben asla tasavvur ve kabul! etmiyorum. 
(Bravo sesleri*ve sürekli 'alkışlar). 

Arkadaşlar, bu kadar söyledikten sonra, 
takdir salâhiyeti denilen hukuki mefhumun 
idare hukukundaki mahiyetinin ne olduğuna 
dair bir iki fikri dermeyan 'etmek m'ecburiye-
tindeyim. 

Arkadaşlar, iki tane kitap var, bir tanesi 
Roger Bonnard'ın «İdarenin Kazai Murakabe
si», ikincisi Waline'nin «Droit Administratif» i 
dir. 

İdarenin takdir salâhiyeti mefhumunun' neye 
tekabül etmekte olduğunu ve hukuki bir dev
let bünyesi içinde neye tekabül (etmekte olduğu
nu müsaadenizle, onlara' dayanarak 'araedeyi'm. 
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Diyorlar ki, gerek Bonnard, gerek Waline 

diyorlar ki ; idarenin mutlak takdir salâhiyeti, 
bir hâdisenin, bir tasarrufun tamamına asla sâri 
değildir. Çünkü her idari tasarrufta üç mef
humu görmek'lâzımdır. Bunlar da : 

1. Bu idari tasarrufa sebep olan şeyler; 
2. Bu idari tasarrufun mevzuu; 
3. Bu idari tasarrufun maksadı ve gayesi. 
Hukuki bir devlet mefhumu içinde maksa

dı veyahut gayesi olmıyan bir idari tasarru
fun mevcudiyeti akla dahi getirilemez. Bir 
kanunda eğer idareye bir tasarruf hakkı tanın
mış ise bir teşriî meclis o tasarruf hakkını 
keyfemettefak kullanmak için vermiş değildir. 
Muhakkak bir gayeye, bir maksada vusul için
dir. O halde gaye, teşriî "Meclis tarafından tâ
yin ve tesbit edilmek'lâzım'gelir ve idareci tak
dir salâhiyetini o gayeye vâsıl olmak için kul
lanmak durumundadır. Yoksa idareciye takdir 
salâhiyeti verilmiştir, diye kanunun tâyin ettiği1, 
gaye ve maksat haricinde takdir salâhiyetini 
kullanmak diye bir mesele yoktur. (Bravo 
sesleri). Demek ki takdir salâhiyetinin kulla
nılması, teşriî nicelisin evvelden,zımnen veya 
açıkça ifade (etmiş olduğu bir maksadın, gaye
nin tahakkukuna matuftur. Ortada bir-idari 
tasarruf için böyle bir maksada ve gayeye eriş
mek meselesi mevzuubalıis olduğuna göre, yapıl
mış olan o tasarruf ve gayeye erişilmiş mi, eri
şilmemiş mi? Meselenin ya kaza mercii tarafın
dan, eğer o yol kapalı ise teşriî organ tarafın
dan murakabesi şartır. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, bugün bizim burada meşgul ol
duğumuz mesele, Tekaüt Kanunun 39 ncu mad
desinin bünyesinden tevellüt etmiştir. Filhakika 
Tekaüt Kanunun 39 ncu maddesi, tekaütlük 
muamelesinin ne suretle icra edileceği hususu
nu dört noktadan ele almıştır: 

Birincisi; yaş haddi; 
.İkincisi; tekaüt edilen memurun kendi ar

zusu; 
Üçüncüsü; yetersizlik ve ahlâksızlıktır. 
Bunun dışında birşey kalıyor; acaba vâzıı 

kanun olan Meclis, bu kanuna B fıkrasını bir 
haşiv olarak mı ilâve etmiştir? Teşriî bir Mecli
sin, bir kanun maddesine haşiv olarak bir hü
küm ilâve etmesine ihtimal yoktur. 

Fakat bu hükümle teşriî Meclis idareyi bir 
nevi serbesti içerisinde bırakmak istemiştir. Bu 
serbesti idarenin dinamik kabiliyetini tezyit 
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içindir. Binaenaleyh bu maddeye dayanılarak 
yapılacak olan tekaüt muamelelerinin hepsinde 
bu gaye vusul buldu; mu, bulmadı mı, meselenin 
tetkiki icabeder. 

Arkadaşlar, tefsiri çıkarırken ileriye sürü
len noktalardan biri de şu idi; madam ki me
mur, 30 hizmet senesini doldurduktan sonra 
kendi kendini tekaüde sevkettirmek salâhiyetini 
haizdir. Binaenaleyh idare de, buna karşı, mu
kabil vaziyette, otuz senesini dolduran memuru 
tekaüde sevketmek hakkına malik olmalıdır. 

Arkadaşlar, böyle bir iddia adalet telâkkisin
den, müsavat ruhundan tamamen uzak bir id
diadır. Sebep? Çünkü memur statüsüne göre 
statücr vaziyette olan memurun durumu ile 
Devletin durumu birbirine müsavi değildir. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Buna 
dair kanun geliyor, o zaman konuşuruz. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Arka
daşlar, sonra bir noktaya daha temas etmek is
terim. Tekaütlüğü talebetmek memurun hakkı
dır. Tekaüt etmek memura ya ceza vermek su
retiyle oluyor, veyahut da onu bir menfaatten 
mahrum etmek durumuna sokuyor. Binaenaleyh 
ortada bir sübjektif hak vardır. Bu.sübjektif 
hak ortada mevcutken idarenin mutlak takdir 
salâhiyeti mevzuu bahis olamaz. Sübjektif hak 
varsa, idarenin takdir salâhiyeti ile sübjektif hak 
karşı karşıya geliyorsa, bunun bir murakabeye 
tâbi tutulması zarureti vardır. 

Yüksek Meclis Madem ki, idari kaza muraka
besini bu yolda kapamıştır, o halde kendi mura
kabesini, icra ve teşri kuvvetini aynı zamanda 
haiz olmanın kendisine verdiği salâhiyetle bu
rada kullanmak mecburiyetindedir. 

FERÎDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL — Bravo, 
BAHADIR DÜLGER (Devamla) — B u r a d a 

mesele açıktır. Bıı, mesele burada mütalâa 
edilir ve Dilekçe Komisyonunun kararı mü
zakere edilir. Ben' prensip üzerinde duruyo
rum. Şahıs üzerinde duruyorum. Adam benim 
için mevzuubahis değildir. Adaktı şöyledir ve
ya böyledir; Vekil takdir etmiştir, edememiştir; 
burasını karıştırmıyorum Fakat prensip olarak 
bu meseleyi Büyük Millet Meclisi ele, alabilir. 
Takdir hakkını murakabe edebilir ve bu takdir 
hakkını gayeye uygun görmediği takdirde Ba
kanın fikrini iptal edebilir. (Alkışlar). 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bravo. Meclis budur. Aksi Meclisi öldürmektir. 
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^{RAŞRAN — Raif Aybar. I 
^ A l t f i AYBAR. (Bursa) — Muhterem arka

daşlarım 51 mevcudun alâkası ve heyecanı da gös
termektedir ki, hâdise bir Dilekçe Komisyonunun 
herhangi/bir suretle önümüze getirdiği gündelik 
işlerden y.e-şimdiye kadar emsali elimizin altın
daki ıpelî: a;Z; geçmiş:,olan cinsten bir hâdise olmak 
karftkteriM me
seleyi ^teşriî haya;tımız,-rte§riÎ!İmurakabe mevzuu 
ve, tpa^JâmeMÇ-, !İoaksiyonU);;bakımından,, • icra ve 
teşri kuvvetlerinim rtr^ünasebötleri i f takımından 
biraz- hassasiyetle mütalâa elmek lâzımgclir ka
naatindeyim,, Bu>itibarla(,dî', 11-Yüksek Meclisin 
bu,;işe harcıyacaği[ zamanın, ölçüsü ne olursa'olt > 
sun yerinde, olacağını, zannediyorum. 1 « 

Evvelâ, .bçnden ıcvyel, konuşan. bâz; arkadaş j 1 
laı;ıma da iltihak < ederek Q9 -ncu maddenin B 
fıkrasının tefsir -edildiği günün akabinde dilek- > 
çe .komisyonunun o »zamanki sözcüsü [olarak rac-
scleyp.ilgi gpstermiş, bir, arkadasınız, .sıfatiylcn 
tefsir „kararı muvacehesinde 39, npıij maddeden 1 
den tekaüde .scykedilmiş , bulunan her 'hangi ' , 
bir, ;V«ı1 andasın, Anayasanın 1 , şikâyet r kapısından, 1 
Dilekçe JComisypnundan ,içeriyp girmesinin müm-M 
kün »olup olmıyacağım daha ilk günden "mütalâan 
otmh ye 82inci ma^doni'n, ıbu girişi mutlak, surette . 
müsait, [bulduğu kanaatine varmıştım. 3usün de 
benden eyvpl konuşan arkadaşlarıma, iltibakan 
meselenin şikâyet kapısından Büyük Millet 'Mcc- • 
lisino gireceği kanaatindeyim. ,̂, MH"IMI' ;.' . 

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuki, Devletidir 
ve (5H* nci «madde .Anayasalla, fböyle biri hükmü I 
mufjtçyi, bulunduğu müddetçe;her hangi ıMf va-' 
tandasın ister isabetli» isteri/isabetsiz, is ter , tak-1 
dir hakkına dayansın, ,ia1 eri takdir hakkına da-. 
yanmasın;, icranm rson karanından 'mutazarrır 
oldnğıu kanaatini taşıyan'-her hangi .bil" vatan
dasın {bil* müşteki sıfnüyle Dilekçe ıTComisyönu-, 
nun, kapışından, içerd.girmesine mâni 'olacak her 
hnngi jnr hal :movcutjdeğildik 'Ancak bu giriş» 
muhakkak, [sureti o, »mevcut, hükümlerimize Ana 1 
yasamıza 1 »uygun1»olmakla »beraber,''böyle .• bir < 
meyzu, eline'almış bulunan-veşBüyük Meclîs adı-. 
na çalışan I)İ1C|ÎÇO Komisyonunun'tetkikleri n a - J 
sık bir.hal sureline fycinasıl bir .neticeye müncer,1 
olması .lâzımgclir..r Hâdisenin, hüküm rbakımın-" 
dan itaşıdığı.ehemmiyet,buradadır. /39 ncu mad-, 
deyi Büyük Millet Meclisi; ,1 efsir etmiş, ki ben 
o tefsirinışiddçtle aleyhtarıyım, tefsir etmiş,'ira-
doif jıiiljiypjoylö zahir olmuş. verdemiş'ki; 39 ncu | 

1952 0 : 1 
madde ile bakanların kullanacağı salâhiyetler, 
takdir hakları kazai murakabeden hariç kılın
mıştır. Kazai murakabeden hariç kılınmış hük
münün kabul edilmesi, Dilekçe Komisyonunda va
rılan netice gibi, demek değildir ki, Devlet Şû
rasının Deavi Dairesi, Dilekçe Komisyo|§ınun 
salonuna nakledilmiştir. Dilekçe Komisyonunun 
bu mevzuda vereceği karar, tefsir kararına uy
gun olarak, bakanca alınmış takdire dayanan 
tekaüde sevketme kararının, efendim, müşteki
nin şu veya bu vasfmda bir kifayetsizlik gör
medik, şu \cya bu tarafiylo sicilinde bir arıza 
mülalâa etmedik, şu halde bu kararı iptal edi
yoruz neticesine varabilir demek değildir. Di-

' lekçe Komisyonunun buradaki raporu, Parlâ
mentonun'.icra organına müteveccih bulunan 

I murakabe mekanizmasının işlemesindendir. TIıı-
jkuk devletine 1 ve kanun hükümlerine yakışmı-
1 yacak ağır kusurlar, ivazlı kararlar ve muame
leler .karşısında her hangi ıbir vaziyetin mütalâa
sına1 imkân varda, bundan dolayı derâ mevkiinde 

1 mesuliyet taşıyanlar hakkında, Ariayasanm la*. 
' yin ettiği hükümler dâhilinde 'cozaiı mesuliyet
ler cihetine 'gitmeyi mümkün kılacak Ve icabet1-" 

,' tirecok bir vaziyet var mıdır, yok mücbir, buna 
bakarız., 'Yani 1 daha açık konuşmak lidabefldrse,'' 

, Dilekçe'Komisyonu1 bit gibiı şikâyetleri elo »aldığı! 
zaman, bugün 1 elimize' getirdiği 'kararda olduğuY 

, gibi, bakacaktı ıbir müşteki vatandaş,'»bu.IDPVHJ 
i letin-içerisinde, teşriî,murakabeye güvenen)ıbü 
I vatanın .üzerinde, 1 her hangi salahiyetli birâora!' 
î organının, keyfî, indî ıbir surette"/ tecâvüznedil-b 
1 miyecek,' kanunun ıh'içbirı tarafının himaye/btme-
ı (b'ği. 1 birtakım' ifharckctleri.' neticesinde mağdurb 
' edilmiş (vaziyette midir?* Böyle 'bir kana'ate'va-*î> 
i rmsay-biıvrapor'tanzim edecek evenBüyük iMe'c-i1 

j lise 1,'diyecektir >ld; şu" şikâyet kapısına'>gelmiş;<J 
I olaa vatandaşın durumu-ive buıdûrum>ımuvacö*ı« 
jilesinde bakanlığın şu veyâ'sbuı'şçkildö'sorumîu-
1 lıi'îiı mevzuııbahisjolması'lâzımğelirj Bu atibafla 
{bu soıumlnlnğun aranması icabederse ve buna^ 
j Büyük Millet'Meclisi müsâade 'ederso'o iyöl>'a(Jıl-
;sın< diyecektir. Bahadır D ü l g e r i arkadaşımızın 
'boyanjlarına'eevap olarak arzrediyorürm;>ıbu möm'- i 
I lekette icranın, 'te'şriîı kuvvctiniıi; karşısında* dahî"? 
! ta sarrn"Clarjn dâ > ve r muam delerinde' bir«d okunul"' 
.mazlığı var denemez. Fak'at'f böylecer var oİm'a'J ' 
I mamıi meticesi,! 'icranın, ıtakdirfeiıininl vö ''kaza 
yolu kapanmış .kararlârmin>ip1 ali dâvasının1 mer-̂  ' 
cii? haline >Meclisi .getirmek*.neticesine' varaNî, 'bu' ' 
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.. şekildeki Dilekçe Komisyonu kararları değildir. ı 

O itibarla bendenizce nazik bir noktaya, üzerin
de dikkatlice durulması icabeden bir noktaya 
taallûk' ettiğini hissettiğim bu mevzu üzerinde 
Yüksek Meclisin, maruzatım istikametinde bir 
karar vermesi, teşriî hayatımız için, icra ve 
teşriFTmvvetlerimizin karşılıklı münasebetleri 
için, bir hukuk devleti parlâmentosunun fonk
siyonu bakımından en isabetli bir karar olacak
tır, kanaatindeyim. Takdir Yüksek Heyetini
zindir, bu sebeple Dilekçe Komisyonunun ra
porunun reddini arz ve teklif ediyorum. (Sol
dan alkışlar). 

(MEHMET DAÎM SÜÂLP (Siird) — Muh
terem arkadaşlar, Dilekçe Komisyonu Başka
nı muhterem Abdullah Aytemiz yine bana gü
cenecekler. itiraf edeyim ki Dilekçe Komisyo
nundan şikâyetçiyim. Zira raporları Meclisi 
işgal etmektedir.' Benden 'evvel konuşan arka
daşlardan Refet ve Bahadır Beyler Dilekçe Ko
misyonunun raporunun lehinde birer konuşma 
yaptılar. Benim nazarı dikkatimi celbeden ve 
bir türlü anlıyamadığım birer cümlelerini zap-
tettim. 

Refet Bey buyurdular ki, Meclis hükmü 
karakuşi, bir karar alırsa memurlar sinecektir.. 
Hayret ettim. Hükmü karakuşi bir kararın şim
diye kadar Meclisten çıktığına şahit olmadım.. 

" ' S 0 E T A K S O Y (Ordu) — Yanlış anlamış-
• l i i J Ü M İ ' J - I ' M ü İ!i\ ,ili\,. siniz.. ...'' , r • . '. r iyimin m «Î/UÎ.N; nıifl^ı 
^.MEKMETÎnfDAİMîr-SÜAIjP (Devamla) — 

. MuHteremTarkadagia^;; | bahadır, Bey konuşma
sında .dSdilerMİû,^vfyaptığıımıZ'i tefsir İve îbu tefsi-
re*<{mıesnet[it:e§kiİ!ieden:lkanuhi.-.hüküm "âdilâne 
değildir?vûibiziii hukukidetletine;yaraşiBiıyacak;! 
bir> (neticeye götürmüştür;) l> •fijıl-"Miı •»-/••»üi-'i'.v <ır.> 

a ıMüliterem^arka-da'şlar; 'v-'malûmu«âlinfedir> kiy' ı 
biz!ttîefsirl yakarken'kânun- iyi» TÂidiry ̂ değil'infc 11 
dirî?> w Kânunun5 nasıl 'OİniaSi> lâzımdır; t ' fekliri de' i > 

' bfrHİtybl!nü^ma'dıkİi'<?Kaiiuii !^vkıı; i<,kanunü'!n^ l ! 

m&ksaltlai 'yapül^a* o^'maksada"' uy^ün-şekilde''M 
tof siro^mek^n^ebiıriyetiiıde-idikV > -Nitekim5 'itef-'H 
siriîÖ^ekiMe ^yapıloliy^Fdkilfe'bü tiefsire1 lilfestıöt f 

toş»%deri , 'hükümV â^Ûâne^değildif^iddia^ıud^-
büİuiîaff-atka^a^îa'f^'bilhassa muhalefette1 bulu- } 

nan^ir^âMşlaryi-by 'MeV^Uda;!birikanûn teklifi1 M 
yapmişlüMir^ ^m^kanün* tekliîr !kömisybhİari1( 

dff&İT. i f (föânûyateklif i> f̂  Yüksek'Heyetin ^ 'hüzü-' • 
r ıMP geltfiği^zâhlan^löhte1! ve fcyhter|i 'birebk '| 
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mütalâa ve münakaşalar burada dermeyan edi
lecektir. Bu itibarla arkadaşlarımın bu konudaki 
ımütalâlarını bendeniz bugünkü görüşmede zait 
görmekteyim. Çünkü tefsir mevzuu esasen hal
ledilmiştir. Mutlak takdir salâhiyeti ile emek
liye ayrılacak memurlara Danıştaya ımüracaat 
hakkı tanınmamıştır. Çünkü kanun vâzıı bu 
maddeyi ısdar ederken bu maksatla hareket 
etmiştir. O zaman işine öyle gelmiştir, o şekil
de yapıldığı için, bu kanun değişinceye kadar 
biz buna ittiba edeceğiz."" Tefsir yapılırken ku
rumlara mutlak takdir hakkını tanıdık. Bu 
takdir isabetli midir, isabetli! değil midir? id
diası yapılmıyacak ve Danıştaya baş vıırala-
ımıyacaktır. O halde takdirin isabetli olup ol
madığı tetkik «dilemez. 'Dilekçe Komisyonu 
tetkik ediyor, diyor k i ; kurum takdiri mutla
ka bir sebebe istinat 'ettirmeliydi. Sebep ne 
olabilir? Sağlık durumu müsait değildir, ye
tersizdir, sicili), bozuktur. Eğer böyle bir sebep 
zikredilecek olursa esasen 39 neu maddenin B 
fıkrasına girmez. Çünkü 39 neu maddede baş
ka fıkralar vardır. O fıkralarda' bu sebepler 
tadat edilmiştir. Binaenaleyh kurul, yaptığımız. 
tefsire göre takdirini 'kullanırken sebebi gös
termeye mecbur değildir. O takdirini ancak 
kendisi kullanacak, yoksa Dilekçe Komisyonu 
kullanacak değildir. Dilekçe Komisyonunun 
raporunda kurul, takdirini isabetli kullanmı
yor ama ben isabetli kullanıyorum, demek is
tiyor. Meselâ; mânevi takatsizlik, fikrî kifa
yetsizlik görmedim, çalışkan ve tecrübelidir, 
bu itibarla emekliye sevketmemelidir, şeklinde 
bir karar vermiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Dilekçe Komisyonu 
jbu işe bakabilir mi, bakamaz mı? Bendeniz o 
i cihetin üzerinde duracak değilim. Bakabilir, 
!fakat 'İm. şekilde karar veremez, Dilekçe Ko-
{mis'yonuntiır'va'zifesi kanuna muhalefet varsa 
jkanun yanlış"! 't'â'ttiik' edilmişse veya kanunsuz 
) bir' muameleye'! muttali ''olursa''! onu kanuni bir 
j şekle sokmaktır! "^öks'a1' kanuni 'b'ir; muameleyi 
İkânuitsuz DİrMİe'sokmak'^Ğğildi^' ' ; ' ,. ' /"" "• 
| -ıiii i;[> xMii!!j'ii)(|.ı;-[ ')!>:<İ • .'(I!JoinninJü'i'MY oiıf-jîl 
| -j.pü.ekçe,.^p.mjşy/muuuun huzuruna! t^{i^jğj.. f 

jra,porun;; (iisab;etli! j,,q Jmadıgına.. (kaaniimf,} red^din^fl 

|wMW.f i t m k t ^^ . iVİ , .y rMİn . r '> M5.'fh.H t'nmm 
I 'BAŞKAN»-9-' Efendim,4müzakereninnkifayeti(l 
(yolunda bir takrir gelmiştir;-» :I ^ h a b ılnlbt }M 
İ. ];Komisyon'*könuşm'kk istiy'ör1 müfr^}' ?IfJxfcJo\'; 
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DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANI AB

DULLAH AYTEMÎZ (Maraş) — Aziz arka
daşlar, bu meselenin leh ve aleyhinde kâfi de
recede, hattâ haddinden fazla görüşüldü. Ben
deniz meselenin mahiyetini ve safahatini tpk-
rar etmiyeceğim, sizleri meşgul etmek istemiyo
rum. Yalnız komisyonun şahsiyeti mâneviyesi-
ne tevcih edilen muahezeli tenkidlere cevap ver
mek isterim. 

Muhasımlarımızdan, muarızlarımızdan Ha
di Beye cevap : 

Hadi Bey, Solist bir kadınla münasebette 
bulunduğundan dolayı bir subayı Askerî Tem
yiz Mahkemesine gönderdiğimizi, bu işe de bak
tığımızı, arada bir tenakuz mevcut olduğunu 
söylediler. 

Halbuki o iş Askerî Mahkemeye ait bir me
seledir. 3410 sayılı Kanunun birinci maddesin
de, askerlerin zatişlerine taallûk eden mesele
lerden dolayı ittihaz edilen idari kararlara 
karşı Askerî Temyiz Mahkemesine müracaatla 
dâva ikame edilir, denmiştir. Böyle sarih bir 
maddeye istinaden o işi, biz vazifcsizlik kara-
riyle reddettik. Şimdiki işte de idari, adliî tet
kik mercii kapalı olduğundan dolayı komisyo
numuz bu işe vazıyed etti. Aradaki fark za
hirdir. 

İkincisi, rapordaki takatsizlik ve kudretsiz
lik gibi unsurlar nereden çıktı buyuruyor. Bu 
suali üç dört arkadaş daha tekrarladı. Hakika
ten tefsir kararı; Bütçe Komisyonunun rapo
runa istinat etmektedir. Bütçe Komisyonu rapo
runda aynen şöyle denilmektedir. Hakikaten 
39 ncu maddenin B bendini âdeta resmî i bir be
yanla şerh ve izah etmiştir. Diyor ki; kanun 
vâzıi; «kurumlarınca lüzum görüldüğünde» kay
dını vazetmekle mânevi takatsizlik, fikrî kud
retsizlikleri sebebiyle kendilerinden istifade 
mümkün, olmıyanlar; kascledilmiştir. Vâzn 
kanun bunun saiklerini aramamış ve bun
dan" içtinap etmiştir. Şu halde Bütçe Ko
misyonu raporunda bu iki unsura istinat 
edilerek, mucip sebep görsterilerek muha
keme yürütülmüştür, tşto raporumuz da bu
radan ilham alarak, Bütçe Komisyonunun çok 
mantıki • olan bu mucip sebeplerini bihakkin 
mesnet ittihaz etmiştir. Bastgele keyfi olarak 
bir'memur tekaüde sevkedilemez elbette. Bakan
lık tetkik etmiş, kendisinde büyük bir kabili-
yetsizlik görerek hakkı takdirini böyle kullan-. 

mış olabilir. Yoksa benim canım böyle istedi, 
böyle olsun, demiş değildir. 

Eaprorumuzdaki cümleler ve iki unsur ken
di beyanımız, kendi mesnedimiz, kendi müta
lâamız değildir. Karar Bütçe Komisyonunun 
kararında gösterilen sebeplere dayanmaktadır. 

Efendim, Kemal Yörükoğlu'nun bey anma 
göre, tefsirdeki «Kaza merciine müracaat edi
lemez» mütalâasından şu netice, çıkmaktadır : 
Şu halde Meclisin de murakabesine tâbi olma
mak lâzımgelir. Bu mevzu üzerinde müsaade
nizle yine Bütçe Komisyonunun esbabı muci-

. besine dayanarak mâruzâtta bulunacağım. 
Bütçe Komisyonu diyor ki, idareye mutlak 

bir takdir salâhiyeti verilmiştir, bu hak ta
nınmıştır; binaenaleyh gördükleri, hissettik
leri lüzumdan dolayı kaza merciine karşı bir he
sap vermeye, bunun doğruluğunu ve meşrulu
ğunu beyana mecbur değildir, ne gibi bir kana
at edinmiş ise bunun lüzumunu, sebeplerini izah 
ile mükellef değildir. Güzel. Şu halde tefsir, 
Bütçe Komisyonunun bu, yani bütün bu kurul
ların keyfemayeşa tasarruf hakkım haiz oldu
ğuna dair olan beyanlarının tek muhatabı, ka
za merciidir. Kaza merciini takyit etmemiş ol
saydı, mutlak bir beyanda bulunmuş olsaydı 
belki Büyük Millet Meclisi için de bir hisse ayı
rırdı. O da şüphelidir ya.. Bu neye benzer? Ade
tâ kaza mercilerine karşı, yaptığı muamelenin 
verdiği kararın ne doğruluğunu, ne meşruluğu
nu ve ne de saik ve sebebim izahla mükellef 
değildir ve mafevkine bunu kabul ettirmeye 
mecbur değildir, diyor. Bütçe Komisyonu. Fa
kat dikkat edelim, muhatap kaza merciidir. Ha
riçten bir misal getireyim; bir çiftlik sahibi 
kendi kâhyasına: Ey kâhya sen hiç kimseye he
sap vermeye mecbur değilsin dediği zaman ba
na .da hesap vermiyeceksin mi demiştir? Şu 
halde Büyük Millet Meclisinin tefsir kararın
da, idarenin kazai mercilere karşı hesap vermek
le mükellef olmadığı belirtilmiştir. Bunu kabul 
ediyoruz. Şekil ve salahiyet bakımından kazai 
mercilere müracaat edemez neticesine varıyoruz. 
raporda tasrih ettiğimiz gibi, buna dair zabıt
ları da okudum, buna dair bir işaret yoktur. 
Olsaydı ne olurdu? İşaret hududunu geçemezdi. 
Halbuki tüzüğün 53 ncü maddesinin ikinci ben
di, Anayasanın 46 ncı maddesinin mânasını ta
şıyan, onu vuzuhla, sarahatle tesbit eden bir 
hükmü muhtevidir. Hepinizin malûmudur, ama 

410 



B : 62 16. 
bir defa hatırlatayım. Bu bent icranın son ka
rarma karşı itiraz vukuunda komisyon bunu 
tetkik eder diyor. 46 ncı madde de ise, Vekiller, 
Heyeti Vekile, Yüksek Meclise karşı mesuldür. 
Veya vekiller maiyetinde bulunan kimselerin 
işlemlerinden dahi mesuldür denilmektedir. Şu 
halde B. M. Meclisinin bir murakabe hakkı var
dır. Bunun için mesul mevkide bulunan vekille
rin yaptığı muameleleri şöyle üçe ayırmak ye
rinde olur. Yaptığı siyasi iş ise düşer, Bakan
lıktan çekilir. Cezai mahiyet arzederse Divanı 
Âliye sevkedilir. Ama icranın son kararının, 
yani vekilin karariyle tekemmül eden bir mua
melenin ıslahı için ne adlî, ne idari bir yol ol
mayınca ; o vakit 53 ncü maddenin tam ikinci 
bendinin tatbiki icabcder. Meclisin murakabe 
hakkı vardır. Komisyon bu gibi işleri gündemi
ne alır. Alır da ne yapar? Sadece evrakın sa
ğma soluna bakar, tavaf mı eder? Gündeme al
mak, onu tetkik sahasına koymak demektir. 
Eğer bu salâhiyeti haiz değilse, Meclis, medeni 
ve idari muamelelerin bir mercii tetkiki olma
ması itibariyle, bir muamele hatalı olduğu tak
dirde öylece kalacaktır. Binaenaleyh Yüksek 
Meclisin idari murakabe hakkının mânası kal
maz. 

Efendim Raif Bey esas itibariyle Meclisin 
böyle bir • şeyi tetkik edebileceğini kabul etti. 
Ancak komisyonumuzun böyle bir yetkisi olma
dığım söyledi ve Meclise sevkedilmiş olan ka
rarımızın reddini istedi. 

Dilekçe Komisyonunun vazifesini tâyin eden 
İçtüzüğün 53 ncü maddesi 4 bentten ibaret olup 
doğrudan doğruya Dilekçe Komisyonunun vazi
fesini tâyin eder. Anayasanın 46 ncı maddesin
den mülhem bir maddedir. Arzedeyim; birinci 
bent; komisyona gelen işler Hükümete, mahke
meye ve Danıştaya ait ise mercilerine gönderi
lir. Bunlara derhal el koymaz, çünkü vazifesi 
haricindedir. 

İkinci bendi en sonunda arzedeceğim. 
Üçüncü bent, gelen iş komisyonlarından biri

ne ait olduğu takdirde o komisyona gönderilir. 
En son gelen 4 ncü bent, yapılacak bir iş 

yoksa., öyle işler oluyor ki, değil Meclisten ve 
teşkilâttan, ancak Allah'tan istenecek olan te
mennilerden ibaret şeylerdir ki, bu gibi işler 
için de yapılacak bir muamele yoktur diye ka
rar verilir. Şu halde, dört bentten ibaret olan 
şu maddedeki vazifelerin menfi olanlarını ar-
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| zettim. Yalınız tek bir işe vaziyet eder. O da 

icranın son kararma karşı bir şikâyet ve bir 
itiraz vâki ise... Arkadaşlar^ derece derece, ka
deme kademe muamele, vekâlet makamına ka
dar gelmiştir, vekâlet makamı da tasvip etmiş 
ve bu suretle muamele tekemmül eylemiş ve 
eğer vatandaşın hakkı da ihlâl edilmiş ise, mu
amele siyasi olmadığı için iskat mevzuubahis 
değildir. Cezai mahiyet arzetmemiş ise Divanı 
Âliye sevkedilmez. Ama zararlar tevlit eden 
bir muamele için ne yapmak lâzımdır?. Bunun 
için tarik, iki yoldan başka değildir. 

Bakarız, teşkilâtımızda vekilin tasdiki ile 
tekemmül eden muamelelerin bir tetkik mercii 
varsa, Devlet Şûrası gibi, Askerî Temyiz gibi, 
Divanı Muhasabat gibi, oralara gider. Oradan 
çıkan karar müsbet veya menfi olsun, Anaya
sanın 52 nci maddensinin şümulüne girer. Mah
keme kararları müdahaleden masundur, o mev
zuubahis olamaz. Ama bütün yollar kapanmış, 
tetkik mercii yok. işte icranın son kararma iti
raz. Adliyede, idarede her hangi bir teşkilât 
makamlarında tetkik sahası yoksa işte bu işlere 
komisyon bakar. Bunlara bakmıyacaksa, Tüzü
ğün 53 ncü maddesinin ruhuna fatiha. Hiçbir 
yerde tatbik kabiliyeti olmaz, tamamen mefluç 
hale gelir. Şu beyanatımla öyle tahmin ederim 
ki; kendi kanaatime göre itiraz eden arkadaş
lara cevap vermiş oluyorum. 

Arkadaşlar, bu madde, bu hâdise komisyo
numuza geldiği zaman hatırıma bir vakai tari
hiye geldi. Hürriyet - itilâf Partisi iktidarı za
manındaydı ; mevsuk olduğuna katiyen eminim; 
çok kıymetli bir adliye müsteşarı, mütaakıben 
bir vekil geldi ve bir müddetten sonra ayrıldı, 
etrafında bulunanlar sebebini sordular; bundan 
daha iyi müsiteşar bulabilir misiniz? Doğrudur, 
faziletlidir, kültürlüdür, şöhretlidir ve saire. 
Evet bu dedikleriniz doğrudur ama çehresini 
sevmiyorum, bu, hakikaten vâkıdır. Suretini 
beğenmiyorum, dedi. Hulâsa, Demoikrat Parti 
iktidarında vekillerimizin bu maddeyi suiistimal 
etmelerine ihtimal vermiyorum, ama ya suiisti
mal eden olursa? Şu halde korkunç ihtilâtları 
da önlemek lâzımgelir. Bundan dolayı idari, ad
lî yollar kapanmışsa Meclise gelmesi zaruridir. 
Başka yolu yoktur. Aksi takdirde arkadaşlar 
vatandaşı, kutsal ve pek tabiî olan müdafaa 
hakkından mahrum etmiş oluruz. Bu müdafaa 

I hakkından, yalnız sehpaya getirilen, idama mah-
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kûm olmuş bir adam mahrumdur. Madem ki, 
her vatandaşın her hususta müdafaasının din
lenmesi lâzımdır, o halde, müdafaası dinlenmi-
yen bir vatandaşın bulunduğu diyardan adalet 
göç eder. Yalnız adaletin adı hayali olarak kalır. 
(Bravo sesleri) •'•'..* 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Sual so
racağım Sayın Başkanım, 30 sene hizmetini ik
mal edip, ikramiye ve tekaüdiyesi verilmek su
retiyle alâkası kesilen bir memur için bu hare
keti bir ceza olarak mı kabul ediyorsunuz, ceza 
mahiyetinde mi telâkki ediyorsunuz? 

Gerek sicil gerek ahvali şahsiyesi itibariyle. 
tekaüde sevkedilenler hakkında kanunun 39 
ncu maddesinin E fıkrasında hüküm mevcutken, 
burada kifayetlidir, kifayetsizdir gibi hususları 
münakaşa etmeyi mavzuatla, yani 39 ncu macl-

- denin B fıkrası ile kabili telif görüyor musunuz, 
görmüyor musunuz? 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Siz 
Bütçe Komisyonunda dâhil misiniz? 

MURAD ÂLI ULGEN (Konya) — Evet. 
ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Şu 

halde kendi raporunuz size beliğ şekilde cevap 
vermiştir. Arzedeyim: Biz de iştirak ediyoruz. 

Siz raporunuzda diyorsunuz ki «makamın bir 
hakkıdır. Madem ki 30 seneyi bitiren, 55 yaşını 
bitiren doğrudan doğruya tekaüdünü istemek 
hakkını haizdir, buna mukabil Hükümetin de 
bilmukabele 30 senede tekaüde sevketmek hak
kıdır, bu ne tasfiyedir, ne cezadır.» 

Ben de iştirak ediyorum. Ama ceza mahiye
tinde mi olmak lâzımdır? Bu vatandaş hakkın-
da yapılan muamele hukukan sakat ise tashih 
edilemez mi? Mutlaka mesuliyeti cezaiyeyi mu
cip olmak mı lâzımdır? Bir mîıamele hatacn de, 
suitelâkki ile de yapılabilir. Hata işlenir. 

Beyefendi, raporunuzu ben çok beğendim. 
Hakikaten bir .şerhi beliğdir. B bendine ne der
siniz. Konuştuğum zaman tabiatımdır, birşeyi 
2 - 3 kere okurum da ondan sonra söylerim, bir 
yanlışlık yapmayayım, diye. 

MURAD ALÎ ÜLGEN (Konya) — Rapor 
mevzuubahis değildir. (Kâfi kâfi sesleri). 

BAŞKAN— Müsaade buyurun efendim, ha
tibin sözünü kesmeyin. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Vâ-
zıı kanun «görüldüğünde», kaydını koymakla mâ
nevi takatsizlik, fikrî kudretsizlik sebebiyle ken-

I.İ962 0 : 1 
I dilerinden asla istifade mümkün olmıyanlarm 

tekaüde sevkedilmelerinin saik ve sebeplerinin 
beyanından içtinap etmiştir. (Hayır böyle değil 
sesleri). . 

Şu halde,-30 seneyi ikmal eden memura böy
le esbabı mucibesiz, doğrudan doğruya; bu ka
dar hizmetin kâfidir, Hezinei Devletten nasibini 

| aldın, demekle olmaz, Bunun için her halde bir 
sebep lâzımdır ve bü! sebebi de siz raporunuzda 
gayet güzel izah ediyorsunuz. Arzettiğim gibi; 
fikrinden, mânevi düşüncesinden istifade edile
mediği ve o işe ehliyetli olmadığı zaman bu hak
kın kullanılacağını raporunuzda açıklıyorsunuz 
Meclis bunu aynen kabul ediyor. Bu esbabı mu
cibe, kaza merciine müracaat edemez, diyor. Şu 
halde sizin sözlerinizi biz mesnet ittihaz ettik. 
Eğer bir kusursa vazgeçelim. (Kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Hükümet namına Başbakan 
Yardımcısı konuşacaktır. 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Bir 
I sual soracağım. 
I BAŞKAN.— Buyurun. 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Ana
yasa'mn 5 nci ve 6 nçı maddeleri B. M. Mecli
sinin ne gibi salâhiyetle mücehhez olduğunu 
bildirmektedir. Ancak diyor ki> «Yaşama yetki
si ve yürütme salâhiyeti B. M. Meclisinindir.» 

B. M. Meclisi kaza salâhiyetini haiz bir mü
essese midir? B. M. Meclisi haklı veya haksız, 
ittihaz edilmiş muamelâtı idariyeyi ve mukar-
riyeyi kazai şekilde iptal ettim, gitsin memur ye
rine, hakkında tatbik edilen muameleyi haksız 
buldum, sicilini tetkik ettim diye mahkemelerin 
aldığı rolü alabilir mi? Bunların cevabını isti
yorum. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Mec
lisin iki vazifesi vardır, birisi kanun tedvini, di
ğeri de tatbikidir. Mütaakıp 6 ncı maddede; ted
vini lâzımgelen kanunu, bizzat kendisi yapar, fa
kat yaptığı kanunların tatbiki hakkını Bakanlar 
Kurulu eliyle kullanır, diyor. Şu halde tevdii 
umur ettiği teşkilât üzerinde bir hakkı muraka-

I besi vardır. Bu hakkı murakabe bu maddeden de 
1 çıkar. Ama ayrıca hususi bir madde olarak 46 ncı 

madde var. O maddede diyor ki: Bakanlar Ku
rulu, Hükümetin genel politikasından birlikte 
sorumludur. Bakanların her biri kendi yetkisi 

' içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve 
işlemlerinden ve politikasının genel gidişinden 

I tek başına sorumludur. Şu halde bundan bir mu-
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rakabe doğuyor. Kime karşı? mesul bir arka
daşıma karşı. Hakla murakabe arzettiğim gibi 
üç şekilde cereyan eder. Siyasi ise, Anayasa mu
cibince siyasi hakkı murakabesini yapar, Vekil 
icabederse çekilir. 

İkincisi; cezai murakabe, bu da Divanı Âli 
teşkilini istilzam eder, vekil oraya sevkolunur. 

Üçüncüsü, idari murakabe, icranın son kara
rına karşı, tüzüğün 53 ncü maddesi Anayasanın 
bu boşluğunu kapatıyor diyemiyeceğim. Biraz 
kapalıdır. 46 ncı madde ile murakabe hakkını 
siyasi, cezai ve bir de idari olarak tesis ettik. 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Bu 
idari midir? 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — İdari 
bir muameledir, bunun hükmü Anayasada yok
tur. İdari murakabe hakkını ne şekilde kullana
cağı ve ne yapacağı gösterilmemiş, yolsuz 
murakabe kabul edilmiştir. Bunun semeresi 
nedir? Bunu da Tüzüğün 53 ncü mad
desinin ikinci bendi açıklamıştır. İcra
nın son kararma karşı itiraz vukuunda günde
me alır, tetkik eder, yanlışsa ıslah eder demektir. 
(öyle bir şey yok maddede sesleri) Aramızda 
ihtilâf yok demektir, diyorum. (Maddeyi tefsir. 
edemezsin sesleri) . . . 

Binaenaleyh icranın son kararma karşı itiraz 
vukubulduğu takdirde bunu ikinci bönde göre gün
demine alır. Gündeme almak, müzakereye koymak 
demektir. Esasen şikâyet müzakereye girmiye-
cek bir mahiyette ise o diğer bentlere girer ve o 
iş gündeme alınmaz. Bir iş komisyona mal ol
duğu zaman gündeme girer! Gündeme girdikten 
sonra da hata ise hata, sevap ise sevaptır denilir 
ve mesele halledilir. ((Bravo sesleri, gürültüler.) 

BAŞKAN — Hükümet adına söz Samet Ağa-
oğlunundur. 

Sö« Hükümet namına Başbakan Yardımcısı-
nındır. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET A&AOĞLU(Manisa) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, konuşma mevzuu 39 ncu 
maddenin (B) fıkrasının tefsir müzakereleri es
nasındaki geniş ve şümullü mahiyeti almamış ol
saydı, o zamanki münakaşaların yeniden başla
ması gibi bir mahiyet iktisap eder gözükmeseydi 
söz alıp huzurunuza çıkmaktan içtinap edecek, 
Hükümetinizin görüşünü tekrar 'arzetmek lüzu
munu hissetmiyecelrtim. 

4.1952 0 : 1 
j Ama dikkat buyurursanız, müzakere başladı

ğı dakikadan itibaren münakaşa mevzuu Dilekçe 
Komisyonunun bir kararının müzakeresi çerçe
vesinden oldukça çıkarılarak iş 39 ncu maddenin 
(B) fıkrasının o zamanki müzakere ve münakaşası 
haline getirildi ve şu veya bu bakımdan aynı mü
talâalar ortaya atıldı. İşte bunun içindir ki 39 ncu 
maddenin (B) fıkrasının tefsiri müzakeresine 
yeniden mi başlıyoruz diye kendi kendime sordum 
ve huzurunuza bunun için çıkmış bulundum. 

Lehte olan arkadaşlarımızın mütalâalarına ta-
I • mamen iştirak ediyorum. Aleyhte olan arkadaş

larımızın mütalâaları ve bu meyanda komisyonu
muzun muhterem reisi, büyük hukukçumuzun 
mütalâaları üzerinde bir nebze durmayı zaruri 
addediyorum. 

Evvelâ müsaade ederlerse kendi görüşlerin
den bağlıyalım'. Muhterem hukukçumuz Anayasa
da yazılı oîmıyan bir hükmü istitlâllerle çıkara
rak, şu maddenin zımninde bu olabilir, bu, şu de
mektir gibi yollarla yepyeni bir murakabe sis
temini ortaya atmak ve Anayasayı bu şekilde tef
sir etmek kudretini kendinde görüyorlar mı! 
İdari murakabe dîye bir sistem çıkardılar. Bilmi
yorum nereden çıkardılar? Anayasamızda böyle 
birşey yoktur. Hattâ nazariyatı siyasiyede dahi 
böyle birşey yoktur. Belki üniversite kürsüle
rinde çok ince mantık işlemekten zevk alan profe
sörlerin bu çeşit fikirleri olabilir. Fakat tatbi
katta şimdiye kadar tecelli edegelmiş olan nazari
yeler çerçevesi içinde, Büyük Millet Meclisinin 
idari murakabesi şeklinde bir murakabeye rastlı-
yamadığımı 'arzetmek mecburiyetindeyim. Ama 
kendileri belki biliyorlar beni de tenvir eder
lerse bahtiyar olacağım. Eğer ileri sürdükleri 
gibi bir nazariye kabul edersek, Yüksek Mecli
sin, Raif Aybar arkadaşımızın belagatla ifade 
ettiği veçhile, icra ile teşri arasındaki münase
betler sistemini ortadan kaldırıp icranın yerine 
geçmek hakkını tanımak lâzım gelir. Dayandık
ları Anayasanın şu maddesidir; «Büyük Millet 
Meclisi teşriî hakkını kendi kullanır. İcra sa
lâhiyetini kendi içinden çıkardığı İcra Vekille
ri Heyeti vasıtasiyle görür.» Bu maddeye da
yanmak suretiyle bir idari murakabe sistemi 
ihdas etmek istiyorlar. O halde mantığımızı yü
rütelim, bu maddeye dayanarak Meclis bir gün 
kendisini meselâ Ticaret Bakanlığı yerine koy
mak da mümkün olur. Bu ise yepyeni bir Ana-

I yasa sistemidir. Halbuki biz Anayasayı değiş-
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tirmiyoruz.. Bu münasebetle kendilerine Anaya
samızın tarihi seyri ve tekâmülünü dikkatle ımV 
talâadan zevk alacaklarını hatırlatmak isterim. 
Biı mütalâayı dikkatle yaptığımız zaman göre
ceğiz ki; bugün bize müphem gelen hükümler 
vahdeti lravva sisteminin teyidine yardım etmez. 
Belki Devlet sistemimizin vahdeti kuvadah 
gittikçe uzaklaştığım gösterir. Anayasamızın 
başlangıçta bir vahdeti kuva sistemi tesis et
miş .-. olduğu aşikâr. Mesuliyeti siyasiye yok, 
Meclis her bakana ayrı ayrı veçhe veriyor. Her 
Vekil Meclis karşısında ayrı ayrı mesul; her ba
kanı Meclis" kendisi seçiyor., O zamanki tâbirle 
mesuliyeti siyasiyei münferide ve müştereke 
mevcut değil. İşte başlangıçta böyle olan sistem 
zamanla tekâmül ediyor. Bugün rastladığımız 
müphem noktaları bu tarihî tekâmül içerisinde 
tahlil etmek icabeder. O zaman bunların göster
dikleri istikametin büsbütün başka olduğu anla
şılır. Bu istikamet tam olmamakla beraber bir 
çeşit muvazenei küva sisteminin teessüsüne doğ
rudur ve Anayasamız o yolda inkişaf etmekte
dir,, ,..'. -

' O halde ihdas buyurdukları idari murakebe 
sistemi bugünkü Anayasada yoktur. Hal böyle 
olunca, "ojıu ihdas edemeyiz, İhdas edemeyince 
de dayandıkları mesnet kendiliğinden, temelin
den yıkılmış oluyor. ..-.--••/,. 

Arkadaşlar; arkadaşımızın mütalâaları «tah
min: olunabilir» «tefsir olunabilir» şeklinde hü
kümlerle .kurulmuş bir nazariyeye ;• istinat edi
yor. Bu nazariye de böylece jortadan kalkınca 
artık kendilerinin. Dilekçe Komisyonunun ka
rarını izah etmek için ortaya sürdükleri fikir de 
kendiliğinden değerini kaybetmiş oluyor. 

•; Arkadaşla^ bir kısım i arkadaşlarımız da iç
tüzüğün 53.. maddesinin ikinci fıkrasındaki hük
me dayandılar. .Fakat, dikkat ettim, hiçbir 
arkadaşımız 50.;maddenin sarahatini • okumadılar, 
50/ maddeyi;söylemediler: İçtüzükte, her komis
yon gibi Dilekçe Komisyonunun da vazife ve sa
lâhiyetleri çerçevelenmişi Bti vazife ve salâhi-
yetleritı.-dışında. kalan hâdiseler murakabesiz mi 
kalıyor.î Hayır. Türkiye B> M. Meclisinin . belli-
başlı murakabe sistemi arzedeyim kî  Dilekçe 
Komisyonu yolu. ile kurulmuş olan sistem değil
dir; buna mukabil sual, istizah, anket parlman-
teıv yolları ile kurulmuş olan sistemdir. Bir ba
kanın takdirsizliğinden nıüteyellit mesuliyeti si-, 
yasiyesinin cezası çok ağırdır, ıskattır, ademi-
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itimattır. O halde murakabesiz kalıyor . sözü de 
hukuki mesnede dayanmıyor, tekrar ediyorum 
B. M. Meclisinin murakabe yolları birinci plânda 
sual, istizah ve anket pa.rlmanter yollarıdır. 
Dilekçe Komisyonunun vazifesine gelince; şim
di Tüzüğün ellinci maddesini beraberce oku
yalım: 

: (Ellinci madde — Anayasanın 82 nci madde
si gereğince, gerek kendileri, gerek kamu ile il
gili olarak, kanunlara ve tüzüklere aykırı gör
dükleri işlerle...) görüyorsunuz ki. Evvelâ şikâ
yet eden fert benim hakkımdaki, şu-muamele şu 
kanuna veya şu tüzüğe mugayirdir diyecektir 
yahut bir hakkın yerine getirilmemesinden şikâ
yet edecektir, benim bir hakkım vardır, Hakkım 
yerine getirilmedi diyecektir. Yahut bir Hakkım 
vardı, ihmal ettiler diyecektir. Dilekçe Komisyo
nunun alıp mütalâa edeceği şikâyetler bu çer
çeve içinde olabilir. 

İçtüzüğün ,53 ncü addesinin ikinci iıkrası 
ise dilekçe Komisyonunun mesai tarzını gös
teren, mesai tarzını tanzim eden bir fıkradır. 
(Bravo sesleri) Dilekçe Komisyonu çalışmasını 
nasıl tanzim edecektir? Dilekçe Komisyonuna ida
renin son merciinden çıkmış bir karar . hakkın
da bir müracaat yapılamaz. Bir şube müdürünün 
reddi, Dilekçe Komisyonuna müracaat için kâfi 
değildir. 

HİMİD ŞEVKET İNCE (iaıkara) — Ka
nun mesul arıyor.•. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Evet nies-
ul arıyor kanun. Şekil ye usule ait bir maddeden 
salâhiyet hükmü çıkarmak da hukuki değildir ar
kadaşlar. (Bravo sesleri) 

Sonra Dilekçe Komisyonu kararını iki esasa 
istinat ettiriyor, Memurun zihnî takatsizliği, 
bedenî takatsizliği! Yani arkadaşlar biraz lâtife 
etmeme müsaade ederseniz, arzedeyim; Dilekçe 
Komisyonu bu arkadaşları doktorlar çağırarak, 
makineler getirerek zihnî takatsizliği var mı, be
denî takatsizliği var mı? Diye tetkikten mi geçir
di? Hayır böyle şey olmaz. Arkadaşlar tef şirin 
tefsiri için beyhude uğraşmi'yalım. 

Arkadaşlar, hâdise nedir? 39 ncu tfnadde-
;' nin (B).fıkrasmm tefsirinde Yüksek Meclisiniz 
hiçbir zaman, arkadaşlarımızın iddia ettikleri 
gibi, yalnız zihnî, bedenî takatsizliğe istinat et
miş değildir, tefsire ait müzakereler okunsun. 
Yalnız onlar okunmasın, bir kanun tefsiri mev-
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zuubahis olduğuna göre o kanunun aslı çıkartı
lırken yapılmış müzakere zabıtlarının da okun
ması lâzımdır. Yani, bundan evvelki Mecliste 
o kanun geçerken neler söylenmiş ise onların 
okunması lâzımdır. 

39 ncu maddenin vaz'ı sebebi, ki bu sebep
ler tefsirde de bahis mevzuudur, idari ıslahat 
gayesinden bağlıyarak, bütçede tasarruf gaye
sine kadar çeşit çeşit düşünce ve gayelerdir. 
Dilekçe Komisyonu kararını bunlardan hangi
sine istinat 'ettiriyor? Bu arkadaşın tekaüde 
sevkı sebebi tasarrufla alâkalı değildir, diye
bilir emiyiz? Diyemeyiz! Diyebilir miyiz ki ıs
lahatla alâkalı değildir ? Diyemeyiz arkadaşlar. 
Maruzatımı burada nihayete erdirmek istiyo
rum. Hükümetinizin hukuki görüşü budur. 

idari görüşüne gelince; müsaadenizle bunu 
da samimiyetle <arzedeyim : 39 ncu maddenin 
(B) fıkrasını tefsir ederken vicdanlarınıza ve 
zihinlerinize hâkim olan endişeleri aynen mu
hafaza etmenizi sizlerden istirham ediyorum. 
O endişeler aynen muhafaza edildiği takdirde, 
bir arkadaşımızın dediği gibi, Devlet Şûrasının 
Deavi Dairesinin Büyük Millet Meclisine nak
ledilmesine sebep ve hacet kalmaz arkadaşlar. 
(Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 
— Bir sual soracağım : 

Efendim, mesele sadece tefsir meselesi değil
dir, kanun meselesi de değildir, hukukidir. 
Acaba hangi hukukî ve kanuni izah bu komis
yon raporunun reddini âmirdir? Hükümet na
mına bu noktanın cevaplandırılmasını istiyo
rum. 

İkincisi, komisyon raporunun reddi, mükte
sep hakkı ihlâl ediyor 'mü, etmiyor mü? 

Üçüncüsü, takdir hakkının mutlak ölçüsü 
Anayasamızla Hükümet görüşüne nazaran bağ
daşıyor mu, bağdaşmıyor mü? Bu sorulanımın 
cevaplandınlmasmı rica ediyorum. 

SİMET AĞAÖĞLTJ (Devamla) — Arka
daşıma teşekkür ederim. Sualleri yalnız üçten 
ibarettir. İnsaflı imişler, oturdukları yerden 
otuz tane de sorabilirlerdi. Bu hukuki mesele
de ben olsaydım üç tane değil otuz tane sual 
tertip ederdim. Mâruzatumı tekrar etmeye lü
zum yoktur. Arkadaşımın, mâruzâtımı zabıt
lardan okumalarını rica edeceğim, cevapları 
orada bulacaklardır. (Soldan bravo sesleri, al
kışlar).' " ' "'":":':""" •• •-•• "•• ' -'.:'"' • 

4.19Ö2 Ö : İ 
I ARÎF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 

—• Asla, asla... 
BAŞKAN — Komisyon. (Gürültüler, kifayet 

takriri var, reye koyun sesleri). " 
Müsaade buyurun, komisyon başkanı söz is

temiştir. Komisyon söz alabilir. ~: 
ABDULLAH AYTEMİZ (Maraş) —Muh

terem arkadaşlar; Samet Beyefendiye teşekkür 
ederim, bana bu meselenin izahına biraz daha 
fırsat verdiği için. Ben yalnız idâri demedim, 
aynı zamanda medeni dedim. Medeniden maksut 
hukukidir. Kanunu Medeninin birinci maddesi; 
kanun lâfziyle, ruhiyle temas ettiği hâdiselerde 
câridir, der. Anayasa, mesuliyeti cezaiyenin 
hükmi neticesini, keza siyâsi mesuliyetin akıbe
tini birer madde ile tasrih etmiştir. Yâlnız hu
kuki mesuliyet hakkında açık bir hüküm yok
tur. Fakat 46 ncı maddenin mânâ" ve ruhunda 
vardır. Daima açık hüküm aranmaz. İstidlal edi
lir, hattâ hiçbir hüküm bulamazsa vâzii kânun 
gibi hüküm tedvin eder. Şu halde kanunun ru
hunu, mânasını nazara alması lâzımdır, hâttâ "o 
derecede ki, hiçbir şey bulmazsa vâzıı kanun 
gibi hüküm tedvin eder, mucibince âmeTeder, 
en sonunda. 

Şu hâlde kanunun ruh ve mânâsını nazara 
almak için de Tüzüğün 53 ncü maddesi delale
tiyle 46 ncı maddenin ruhuna dayanmak İcabe-
der. Mâna orada mündemiçtir. Murakabeyi ka
bul etmek, mesuliyeti kabul etmektir/ Neticesinde 
p hatalı muameleyi ıslah etmektir. 'Hatalı' bir 
hukuki muamele üzerinde hakkı' murakabesi ol
duğu halde ona tasarruf edip ıslâh etmiyecekse 
bu murakabenin ne mânası kalır.' İşte bunun 
ruhi mânası budur. Binaenaleyh .tüzük hiçbir 
zaman yeni bir hüküm koymaz. Kanunun mâna
sını ruhunu ele alır açıklar. Binâenaleyh, Tüzü
ğün 53 ncü maddesi 46 ncı maddenin mânasını 
ruhunu sarih bir şekilde, bir hükmü mahsus ha
linde tedvin etmiştir. Bu itibarla tüzükler ahkâ
mı cedideyi ihtiva etmez. Ederse bir,';kıymeti, 
bir hükmü yoktur. Şü hâlde' 46 ncı maddenin 

' ruh ve mânasından istinbât edilen bir hüküm
dür. ' .-. ' " • - - - -

Arkadaşlar, tekrar ediyorum, af buyurun, 
bir heyet bir işi ele alır) gündemine! âlir, müza
kere mevzuu yapar, sönraf..-. Elbette' o muame
le doğru ise doğru der, yanlış ise tashih'.eçtşr. 
Bu, muamelenin bir neticei hukukiy esidir.. (Kâ-

I fi, kâfi sesleri) Komisyon hamına konuşüyo^ 
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rüm, onun için kusurlu ve noksan bir tarafım I 
bırakmamaya çalışıyorum, sonra beni muaheze 
ederler. Bu itibarla müsaadenizi rica ediyorum. 
Acaba Dilekçe Komisyonu rapor mu aldılar de
diler.. Rapor aldık demek. Ondan daha iyi ra
por olur mu?. -

HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Raporu ek
sik okuyorsunuz..... 

ABDULLAH AYTEMlZ (Devamla) — Büt
çe. Komisyonu demekle hedef şudur : Emekli
ye sevk için her halde iktidarsızlık, kudretsiz
lik,: takatsizlik, velhasıl kendisinden istifade 
mümkün olmıyacak bir hale gelmiş olması. (Böy
le bir: şey yok sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Mü

saade buyurun. Şimdi; takatsizlik, mânevi kud
retsizlik, fikrî takatsizlik sebebiyle... Yok mu 
bunlar... 

RIFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — O, sicil olur. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ko

nuşsun. (Reye, reye sesleri) . 
ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) —' Şu 

halde rapordan anladığıma göre böyle keyfema-
yeşa, hiçbir Vekil bir memur 30 seneyi ikmal 
etmişse kurulunca verilen karara müsteniden te
kaüde sevkedemez kanaatindeyim. Bundan do
layı tercümei halini, sicilini celbettik. Bunda, 
ehliyet ve kudretsizlik hakkında ve meslekî ah
lâka münafi hiçbir kayıt görmedik. Binaenaleyh 
rapordaki unsurlardan hiçbirisine dayanmadı
ğına kaani olduk, kararımızı verdik, takdir sizin
dir, (Gürültüler) 

HALİL ÖZYÖRÜK (İzmir)' Hâdise benim 
İçişleri Bakanlığım zamanında vukubulmuştur. 
Refet Aksoy beyanatında, bunun keyfî olarak 
yapılmış olduğundan • bahsederek şahsıma sa
taştılar. Söz istiyorum. • (Gürültülerj konuşsun j 
sesleri) 

BAŞKAN — Halil özyörük; şahsına sataşıl
dığından bahsediyor. Divanı Riyaset buna kaani 
değildir. Konuşmasını reye arzedeceğim. Kabul 
edenler... Etmiyenler.:. Konuşması kabul edil--
mistir. 

Buyurun Halil özyörük. 
HALİL ÖZYÖRÜK (İzmir) — Muhterem 

arkadaşlar; bana maruzatta bulunmak imkân ve 
fırsatını verdiğinizden dolayı, teşekkür ederim. I 
Hâdise, filhakika benim İçişleri'Bakanı bulun
duğum zamanda vukuagelmiştir. | 
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Şöyle olmuştur, hâdise. Bir gün Kütahya<-

dan, Mülkiye Müfettişi Memduh İçöz imzasiy-
le bir yazı aldım. Bu yazıda, Bursa'da bulunan, 
kendisiyle hiç alâkası olmıyan, bir memurun 
ahval ve harekâtından bahseden birtakım ih
barlar vardı. Nazarı dikkatimi celbetti. Ait ol
duğu makama gönderdim. Aradan bir, bir bu
çuk ay geçti, ikinci bir yazı daha geldi. Bu ya
zı da ya Burdur'a ve yahut da İzmir'e mutaal-
lik idi. Bir memurun birtakım harekâtından 
bahsediliyor, ihbar mahiyetinde birtakım yazı
lar yazılıyordu. Bu da nazarı dikkatimi celbet
ti. Teftiş Heyeti Reisini çağırdım. Dedim ki, 
bu zat orada ne işle meşguldür, ne yapar? 

Efendim dedi, bu adam bizim başımıza bir 
derttir. Kendisini ne vakit tahkik ve teftiş 
işi için bir yere göndersek uzun müddet orada 
kalmayı itiyat haline getirmiştir. Kendisine 
bundan iki sene mukaddem verilmiş bâzı tahki
kat işleri dolayısiyle ailesini alıp Kütahya 'ya 
gitmiş, iki seneden beri orada rekzi hayme e-
derek bulunmaktadır. (Çok doğru sesleri) 

Hayret olunacak şey... Bunun niçin şimdiye 
kadar orada kalmasına müsaade ettiniz, de
dim. 

Sıkıştırdıkça, verilen tahkikat işini henüz te
kemmül ettiremedim diye cevap • vermektedir, 
mazeretler beyan etti, dedi. 

Kendisini görmek isterim, çağırınız - bana 
dedim. 

Geldi, görüştüm. Dedim ki; iki seneden beri 
Kütahya'da bulunuyorsunuz; ne yaptınız şimdi
ye kadar? 

—• Verilen işleri görmekle meşgulüm. 
— Verilen işler nelerdir? 
—- İşte, belediye, özel idare teftiş edilecektir. 

bâzı tahkik işleri vardır. 
— Ne olursa olsun, bir mülkiye müfettişinin 

iki sene bir yerde böyle müstemirren kalması 
mümkün olabilir mi? 

Sonra sizin bu suretle hareketi itiyat haline 
getirdiğinizden bahsediliyor. 

•—, Zaten çalışmak istemiyorum. Esasen çeki
leceğim. 
• — O halde istifa ediniz dedim. 

—-. Yok ben istifa etmem. Beni tekaüde sev-
kediniz. 

— Teemmül edeyim dedim. 
Ve komisyona, sicilini tetkik ediniz dedim. 

Tetkik ettiler ve kendisinin istifade edflemiyecek 

-^ 4ie~~ 
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bir dununda olduğundan bahsederek vermiş ol- 1 
duldan kararı musip gördüm ve muktezasını ye
rine getirerek kendisini tekaüde şevkettim. Hâ
dise bundan ibarettir. (Bravo sesleri). Asla keyfî 
bîr hareket bahis konusu değildir, içişleri Bakan
lığında ve ona takaddüm eden Adalet Bakanlığın
da emekliye sevketmiş olduğum şahıslar* hakkında ' 
kanunruz bir muamele cereyan etmemiştir. Hissî 
olarak vâki olan beyanat, tamamen vâkım hilâ-
fmadır,. (Bravo sesleri). 

Diğer hususlar hakkında izahat vermeyi zait 
görüyorum. Çünkü bunlar hakkında en güzel 
cevapları Sayın Samet Ağaoğlu arkadaşımız ver
miş bulunuyorlar. 

DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANI AB
DULLAH AYTEMtZ (Maraş) — Müsaade bu
yurur musunuz? 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz? (Kâfi, kâfi 
sesleri). 

Kifayet takrirleri var okutuyorum. .. 

16. IV. 1952 
Yüksek Başkanlığa 

Vaziyet anlaşılmıştır. Oya vaz'ını arz ve tek
lif ederim. 

Zonguldak 
Suat Başol 

Başkanlığa 
Mesele tavazzuh etmiştir. Müzakerenin kifa

yetinin reye vaz'ını rica ederiz. 
Kastamonu Samsun 

Sait Kantarel Naci Berkman 
Trabzon 

Mahmut Goloğlu 

BAŞKAN — Her ikî takrir aynı mahiyette
dir. Oylarınıza... 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 
— Aleyhinde söz isterdim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ARÎF HİKMET PAMUKO&LU (Giresun) 

— Muhterem arkadaşlar, biraz evvel Sayın Baş
bakan Yardımcısına iradetmiş olduğum sualleri
min cevapsız kalması açıkça gösteriyor ki, mesele
nin hukuki cephesine maalesef bu kürsüden temas 
edilmemiştir. (Gürültüler). 

ERÇÜMET DAMALI (Sivas) — Hepsinin ce
vabı verildi. 

ARÎF HÎKKMET PAMÜKOĞLU (Devamla) 
— Müsaade buyurun. (Gürültüler). Bir hakla | 
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müdafaa etmeme müsaade buyurmıyorsanız W 
sizin bileceğiniz iştir. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini oyları
nıza arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler... Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir. 

Takrirler var, okutuyorum efendim. 

16. IV. 1952 
Yüksek Başkanlığa 

Arzettiğim sebeplere binaen Dilekçe Komis
yonunun raporunun reddini arz ve talep ederim. 

ı istanbul 
Hadi Hüsman 

Yüksek Başkanlığa 
Meselede Dilekçe Komisyonunun şikâyeti tet

kiki doğru, fakat teşriî murakabeyi iptal dâvası 
rüyet eden bir fonksiyon haline getiren kararı 
yanlıştır. 

Bu sebeple Dilekçe Komisyonu raporunun 
reddini arz ve teklif ederim. 

Bursa Milletvekili 
Raif Aybar 

BAŞKAN — Her iki takrir de Dilekçe Ko
misyonunun raporunun reddi mahiyetindedir, re
yinize arzediyorum. (Ayrı ayrıdır sesleri) 

MÜCTEBA IŞTIN (Balıkesir) Birisi usule, 
diğeri esasa taallûk ediyor., Evvelâ bunun hal
ledilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun takrirleri tek
rar okutuyorum. 

. (Bursa Milletvekili Raif Aybar'm önergesi 
tekrar okundu). 

(istanbul Milletvekili Hadi Hüsman.'m öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — En aykırısı ikinci okunan öner
gedir, mutlak ifade ediyor. 

HÂMlD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Mut
lak aykırı sayılmaz, mukayyet aykırı sayılır. Bi
naenaleyh aykırı teklifin önce reye konması lâ-. 
zımdır. 

BAŞKAN — O halde fıkraları ayrı ayrı oya 
ıkoymak lâzımdır. «Dilekçe Komisyonunun, §i-, 
ıkâyeti tetkiki doğrudur. Fakat teşriî mura
kabeyi iptal dâvası rüyet eden bir fonksiyon 
haline getiren karanı yanlıştır» demektedir. 
(Tamamı sesleri). Müsaade buyurun, Aybar'-
m önergesini oyunuza sunmak üzere tekrar oku
tacağım : ' •x?;»v;.... "•-. •. 
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(Bursa Milletvekili Raif Aybar'm önergesi î 

tekrar okundu.) 
ı (Gürültüler). 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. Bunu iki 

fıkra halinde ayrı ayrı reye1 arzetmek lâzım. 
(Hadi Hüsman'm teklifini reye koyunuz ses
leri). 

(istanbul Milletvekili Hadi Hüsman'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza arzediyrum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
miştir. • (Alkışlar). 

Bu takrir kabul edilmiş olduğuna göre, Di
lekçe Komisyonunun 1565 sayılı kararı kaldırıl
mış bulunmaktadır. 

Gündeme devam ediyoruz. 

5. — Amasya Milletvekili Kemal Eren ve 
Ankara Milletvekili Salâhattin Benli'nin, Oay-
rimenkule Tecavüzün Define dair kanun tek
lifi ve İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(2/191) [1] 

BAŞKAN — Komisyondan gelen birinci 
râadde hakkındaki raporu okuyoruz. 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi, Adalet Ko
misyonunca verilen son şekle göre, okuyoruz : 

Gavrhnenkule Tecavüzün Defi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hakiki veya hükmi şahısların 
zilyed bulundukları gayrimenkula başkası ta
rafından tecavüz ve müdahale edildiği takdir
de o gayrimenkul zilyedinin ve zilyed birden faz
la olduğu takdirde içlerinden her hangi biri
nin müracaatı üzerine o gayrimenkulun bağlı 
bulunduğu mahallin kaymakam veya valisi 
tarafından aşağıda yazıb hükümler dairesin
ce. bu tecavüz ve müdahale defi ve gayrimen
k u l zilyedine mahallen teslim olunur. 

Zilyedine teslim olunan gayrimenkule baş
kaları tarafından vukubulacak tecavüz ve mü
dahaleler yeni bir tahkikat yapılmaksızın: der
hal menedilir. 

\ Köye ait gayrimenkullere vâki tecavüzlerde 
köyün kanuni temsilcisi' veya köy halkından 

[1] 36 ya ikinci ek sayılı hasmayazı tutana
ğın sonundadir. 
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her hangi biri! tarafından bu maddede sözü ge
çen mercilere müracaat halinde dahi bu kanun 
hükümleri tatbik olunur. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Muhterem 
arkadaşlar, bendenizi huzurunuza sevkeden se
bep şudur : Sinan Tekelioğlu tarafından yapı
lan teklifte (Metruk emlâke, özel ve tüzel ki
şiler üzerine tapuda müseccel gayrimenkuller 
üzerinde zilyedlik iddia olunamaz.) Eğer bu 
teklifi kabul edersek Medeni Kanun hükümle
rine tamamen aykırı' bir hüküm vaz'etmiş ola
cağız. Yani demek oluyor ki, tapusu olmıyan 
her hangi bir şahıs zilyed olamaz. Zilyed ola
bilmek için mutlaka zilyedi olduğu gayrimen
kulun tapuda namına müseccel olması lâzım
dır. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — öyle 
bir şey yok, yanlış anlamışsın ! 

AHMET GÜRKAN (Devamla) — Bu mâna 
çıkıyor. Şimdi arkadaşlar, düşünelim memleke
timizde tapu muamelelerinin seyrini çok iyi bili
yoruz. Çok defa köyden geien yatavıd aşların tapu 
muamelelerine ait evrakın ceplerinde yırtıldığını, 
hattâ ne bileyim, yırtılan resmî evrakı birbirine 
yapıştırdıklarını yakînen biliyoruz. Bu muamele
lerin tekemmülü için aylarca hükümet kapılarına 
gidip geldikleri de malûmumuzdur. İşte bu müş
külât karşısında kalan vatandaş kendi gayrimen
kulunu ekseri zamanlar haricen satmakta ve bu 
satış ya noter senedine istinat etmekte veyahut 
da gayriresmî, mabeyin senetleriyle yapılmakta
dır. Bu şekilde muamele yapmış olan belki yüz 
binlerce vatandaş yardır. On sene evvel, hattâ beş 
sene yahut bir sene evvel başkasından satınalmış 
olduğu gayrimenkul bedelini ödemiştir, arala
rında mebeyin senedi vardır, veya yoktur, heyeti 

, ihtiyariye huzurunda parayı ödemiştir ve gayri
menkulu teslim almış yani zilyed olmuştur... Bu 
ahval karşısında eğer tapuya karşı zilyedlik id
dia edilmezse netice ne olacaktır? Malını satan, 
yani gayrimenkulunu haricen satan her hangi bir 
vatandaş, ikinci defa sattığı adama diyecek ki, 
benim gayrimenkulumun parasını tekrar ver. 
Halbuki bir defa parayı almıştır. Bu gibi hâdi
selerin memleketimizde sayısız olduğunu pekâlâ 
bilirsiniz. Eğer biz bu hükmü kabul edersek bu 
kanunun işler tarafı kalmaz. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Zaten 
işler tarafı yok... 
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AHMET GÜEKAN (Devamla) — Şimdi ar

kadaşlar, Medeni Kanunun zilyede vermiş oldu
ğu hak ve salâhiyeti tesbit eden 894 ncü madde
sini huzurunuzda okumama müsaadenizi rica 
ederim: «zilyed, bütün gasp ve tecavüz fiillerini 
kuvvet kullanmakla defetmek hakkını haizdir. 

Şiddetle veya havfiyen kendisinden alman o 
şeyi, gayrimenkul ise gasıbı koğarak ve menkul 
ise cürmü meşhut halinde tutulan veya kaçarken 
yakalananın tamamiyle elinden alarak istirdat 
edebilir.» 

Vâzıı kanun bu hükümleri vaz'ettikten sonra 
memlekette kıtali önlemek için sonunda şu fık
rayı ilâve etmiştir, diyor ki: «zilyed, ahvalin haklı 
göstermediği cebir ve şiddet kullanmaktan içti
nap etmekle mükelleftir.» işte şimdi biz bu ka
nunu tedvin etmekle vatandaşı kendi malını ko
rumak için cebrü şiddet istimalinden alıkoymuş 
olacağız. 

BAŞKAN — Madde üzerinde mi konuşu
yorsunuz efendim? 

AHMET GÜRKAN (Devamla) — Evet efen
dim. Birinci maddeye ilâvesi teklif edilen takrir 
aleyhinde konuşuyorum. 

Zilyedliği de kanun şöyle tarif etmiştir; yani 
tapudan bahsetmemiştir. 887 nci maddeyi* oku
yayım: 

«Bir şey üzerinde fiilen tasarruf sahibi olan 
kimse o şeyin zilyedidir. îlâh...» 

Şimdi arkadaşlar, bu kadar vazıh meseleler 
karşısında bizim yapacağımız iş, mahkemeye ta
allûku olan mülkiyet meselesini, mahkemeye 
bırakmak ve ondan evvel vatandaşlar arasındaki 
nizaı halletmek için de idari makamlara zilyed 
meselesini tetkik için yetki vermekten ibarettir. 

Bu itibarla Yüksek Heyetinizden istirhamım, 
Adalet Komisyonunun vermiş olduğu raporu ka
bul etmekten ibaret olacaktır. Maruzatım budur. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, böyle mühim bir kanunun müzakere
si sırasında Heyeti Veküeden kimsenin bulun
maması, bilhassa Devlet emvalinin mevzuubahis 
olduğu İ n c i maddenin görüşülmesi sırasında 
onların bulunmaması, emvalimetrûke ile Devlet 
arazisinin bir kaymakama veya.valiye verilecek 
bir salâhiyetle şunun bunun malı diye kayıt edil
mesi zannedersem yerinde olmaz. 

Hani Maliye Bakanı, hani Başbakan? niçin 
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benim mütalâamı dinlemiyorlar? Ben Türk mil
leti muvacehesinde konuşuyorum. 

Ekseriyet de yok. Mühim bir kanun görüşü
lürken onun gürültüye patırdıya getirilmesi... 

BAŞKAN — Zil çalıyorum arkadaşlar geli
yorlar. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Kori-
dordakinden bize fayda yok. Darılmaca da yok.. 

Arkadaşlar, bundan evvel ekseriyet Halk Par
tisinde iken İdare âmirlerinin salâhiyetlerine ait 
kanun konuşuluyordu. Demokrat Partili arkadaş
lardan bir tanesi beni dışarda yakaladı, ben de 
vaktiyle... 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum)' — 
Hikâyeyi bırak... 

SINAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Hikâ
ye değil, dinlersen çok memnun kalacaksın, bu 
geçmiş bir hâdisedir.. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, rica ederim. 
SINAN TEKELÎOĞLU (Devamla) —Madde 

üzerindedir. Kaymakamlara, valilere verilen sa
lâhiyetlerden bahsediyorum, maddenin üzerinde-
yim. Memleketin bünyei iktisadiyesini yıkacak 
bir maddenin üzerinde konuşuyorum. 

Dediler ki, sen de aşağı yukarı bizdensin; 
ne olur kürsüye çık da, sen de idare âmirlerine 
verilen salâhiyetleri baltala. 

Dedim ki, vallahi bu salâhiyetler kanuni bir 
şekilde çerçevelendikten, hak olarak verildikten, 
verilen bu hak da Anayasaya uyduktan sonra 
itiraz edilemez. 

Şimdi soruyorum Demokrat Partiye: Çünkü 
ekseriyet Halk Partisinde değildir ve onlardan 
kimse yoktur. (Var var sesleri) O da onlardan 
değildir galiba. • 

Şimdi arkadaşlar, soruyorum, idare âmirle
rine salâhiyet vermek istemiyen sizler, Devletin 
emvalimetrukesini, şu bu mütegallibeye, onları 
zaptetmiş insanlara bu kanımla iiasıl bahşe
deceksiniz? (Anlamıyorsun sesleri) Anlıyorum; 
tapusunu veriyoruz, tapusunu! isterseniz gidin 
bakın, arayın sorun. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşun. 
SINAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Mad

de değil mi efendim? Ta maddenin kendisi. Ben 
takrir verdim. 

Tarsus maliyesinde aşağı yukarı 40 bin de
kar arazi mütegallibe elindedir. Sizin buradan 
söylediğiniz tevzii arazi komisyonu gitmiş, bu
nu topraksız halka tevzi etmiştir. O mütegallibe 

— 419 — 
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de kaymakama şikâyet etmiş, netice itibariyle 1 
kaymakam gitmiş ve p kararı iptal etmiştir. I 
Dosya Tarsus maliyesinde duruyor. (Mahkeme
ye, gitsin sesleri) Mahkemeye mi gitsin, veriyor-
musunuz tahsisatı? ; 

Şimcli arkadaşlar, Adana 'da, buraya gelmez
den 10 gün evvel şahit oldum, zengin bir çiftçi
nin arazisi içinde 5 bin dekarlık bir arazi köy-, 
Kilere tevzi edilmiştir; vali beyefendi de bu tev
zii bozmuştur. 

Arkadaşlar .şimdi ben soruyorum; acaba 
hangi hakla? Demek ki Devlet kendi malına sa
hip değildir. Bu kanunu C. H. Partisi çıkardı. 
C. H. Partisinin bu kanunu ne maksatla çıkar
mış olduğunu siz benden çok iyi biliyorsunuz. 
Bunu siz de perçinliyorsunuz. Toprağı tapulu 
olan insanlardan mahkeme masrafı alacak, adam I 
malımı vermiyorum derse hapis edeceksiniz. 
Mamafih bu teklifi kabul ederseniz rey sizindir; 
etmezseniz yine sizindir. Milletin hakiki ve ye-

" gâne mümessili sizsiniz, isterseniz milletin ma
lını bâzı adamlara bağışlarsınız, isterseniz ve
rirsiniz. (Böyle şey yok sesleri) Kimsenin reyi
ne müdahale edemem, yalnız hakikati söylüyo
rum. Bu madde mutlaka Bütçe Komisyonuna 
gitmelidir. Maliyeye dâva hakkı veriyorsunuz. 
Maliye kendi malını kurtarmak için para vere
cektir. Böyle şey olur mu? Mamafih benim söy-
liyeceğim başka bir şey kalmamıştır. Geçen se
fer siz kabul ettiniz. Komisyon hiçbir suretle 
kabul etmemek şartiyle reddetmiştir. Benim de
ğil, sizin kararınızı reddetmiştir. , 

Siz bilirsiniz. . 
BAŞKAN —- Necip Bilge, buyurun. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Sayın arkadaş

lar, berideniz bir iltibasa mahal verir kanaatiyle, 
birinci maddenin fıkraları arasında bir değişik
lik yapmak lüzumuna kaani olduğum-için, söz 
almış bulunuyorum. Malûmunuz olduğu üzere 
birinci fıkra; hakiki ve hükmi şahısların zilyed 
bulundukları gayrimenkullerine tecavüz vâki 
olduğu takdirde kimin müracaatı üzerine tahki
kata geçileceğini ve ne yapılacağını göstermek
tedir. 

İkinci fıkra; bu şekilde müracaat üzerine 
zilyedhiĞ teslim olunan gayrim enkule başka bi
ri tarafından ikinci bir defa tecavüz vâki olur
sa yeniden bir tahkikata lüzum; olmadan müda
halenin menedileceğini göstermektedir. 

Üçüncü fıkra; koy şahsiyeti hükmiyesine ait | 
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olan gayrimenkullere. tecavüz vâki olduğu tak
dirde o köy halkından birisinin ihbarı üzerine 
de lâzımgelen muamelenin yapılacağını bildir
mektedir. 

Şu tertip tarzına göre bunu tatbik eden 
âmirlerin kafasında şöyle bir mülâhaza hâsıl 
olabilir: Mademki zilyedine teslim olunan gay
rim enkule ikinci defa tecavüz vâki olunca tah
kikat yapılmıyacağı hakkındaki ikinci fıkradan 
sonra diğer bir fıkra gelmektedir, o halde 
(ikinci fıkranın hükmü üçüncü fıkraya sâri de
ğildir) gibi bir düşünce, idare âmirlerinin .ka
fasında böyle bir istifham hâsıl olabilir. Bunu 
önlemek için (köye ait gayrimenkuller) diye 
başlıyan fıkranın ikinci fıkra olarak, (zilyedi
ne teslim olunan) diye başlıyan fıkranın da 
üçüncü fıkra olarak kabul edilmesini rica ediyo
rum. Bir önerge vermiş bulunuyorum, bu hu
susta Adalet Komisyonunun fikri de belirirse 
hor halde daha iyi olur. 

BAŞKAN — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar,1 Adalet Komisyonunun ha
zırladığı metin üzerinde noktai nazarımı arz-
etmeden evvel bu kanunun kabulü hakkındaki 
gerece,üzerinde bir lâhza durmak istiyorum. Bu 
Men'i Tecavüz Kanunu, ihtilâfları önlemek için, 
mahkemeye intikal safhasına kadar nizaları mu
vakkaten bertaraf etmek için kabul etmiş bulunu
yoruz. Kanun hükümleri muvakkat bir tedbir ma-
hayetindc olduğuna göre Hazine malı ile va
tandaş emvali arasında bir tefrik yapmak doğ
ru olmaz. Hazine emvali ile buna hak iddia eden 
diğer bir vatandaş arasında vukubulan nizaı 
bu kanun hükümleri dışında tutmak kanu
nun ruhuna aykırı olur ki, buna da imkân yok
tur. Sinan Tekelioğlu arkadaşımız Hazine em
valini mütegallibeye bahş mı edeceğiz diye bir 
şey söylediler; böyle bir şey yoktur. Bu kanun 
muvakkat bir tedbir olarak iş mahkemece hal
ledilinceye kadar nizaları bertaraf etmek için 
kabul edilmektedir. Şu halde bir idare memu
runun bu kanuna istinaden, iş mahkemece hal
ledilinceye kadar, bir gayrimenkulu, velevki 
emvali gayrimetrukeden alınmış olsun, her han
gi bir vatandaşın elinde bırakması o gayrimen
kulu ona terketmesi değildir. Netice itibariyle 
mahkeme ihtilâfı katı olarak halledecektir. Bu 
bakımdan Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın bu 
noktadaki mütalâatı mevzuata ve kanunun zil-
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yedliğin himayesi hakkındaki prensibine uy
gun değildir. Bendeniz kısaca bu noktayı teba
rüz ettirerek komisyon metninin reye arz ve 
kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Mahmut Güçbilmez. 
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Arka

daşlar, bendeniz bir küçük nokta için komis
yondan izahat almak maksadiyle huzurunuza 
geldim. Tavzihi, kanaatimce, faydalı olacaktır. 

Bu son gelen birinci maddenin B fıkrasın
da : «... köye ait gâyrimenlmllere vâki tecavüz
lerde köyün kanuni temsilcisi veya köy halkın
dan her hangi biri tarafından bu maddede sözü 
geçen mercilere müracaat halinde dahi bu ka
nun hükümleri tatbik olunur...» deniyor. 

Hatırlıyacaksinız ki, bu fıkra, 4 ncü mad
deden birinci maddeye bir teklifle nakledilmiş
tir. Kanunun tertip tarzına göre bu nakil doğ
rudur. Fakat evvelce kabul buyurduğunuz dör
düncü maddenin , son fıkrası olarak buraya nak
ledilen fıkrada (köyün kanuni temsilcisi) keli
meleri yoktu. O fıkra şöyle idi : «Köye ait 
gâyrimenlmllere vâki tecavüzlerde köy halkın
dan her hangi biri tarafından birinci maddede 
sözü geçen mercilere müracaat halinde dahi bu 
kanun hükümleri tatbik olunur» Deniyordu. Bir 
bakıma, komisyonun koyduğu (veya köyün ka
nuni temsilcisi) kelimeleri, metne bir vuzuh 
vermekte ve tatbikatı teshil eder şekilde görün
mektedir. Fakat kanun tekniği bakımından ze-
vait manzarası arzetmektedir. Çünkü birinci 
maddeyi okuduğum takdirde zevait manzarası 
var mı, yok mu, bunu zannederim kolayca kabul 
buyurursunuz. 

Birinci maddede deniyor ki : «Hakiki veya 
hükmi şahısların zilyed bulundukları gayrimen-
kule başkası tarafından tecavüz ve müdahale 
edildiği takdirde o gayrimenkul zilyedinin...» 
Buraya kadar olan kısmını okudum. Şimdi, ha
kiki veya hükmi şahısların zilyed bulundukları 
gayrimenkule tecavüz vâki olduğu takdirde, o 
gayrimenkulun zilyedinin müracaatı kabul edi
liyor. Burada hükmi şahsiyet namına gayrimen
kulun zilyedi köydür ve burada kasdedilen köyü 
zaten muhtar temsil eder^ • Muhtarın müracaatı 
asıldır, tabiîdir. Bize, muhtarın tecavüzü ha
linde durum ne olacaktır? diyerek bu meseleyi 
Goloğlu arkadaşımız ortaya atmış; Heyeti Muh-
teremeniz desteklemişti. Çünkü mütecaviz de 
muhtardır, ihbar edecek" olan da muhtardır. Hem 

4.1952 0 : 1 
I ihbarcılık, hem mütecaviz olma hali bir şahısta 

toplanınca mütecaviz kendini ihbar etmez. Buna 
karşı teminat olsun diye köyden her hangi bir 
vatandaşın ihbarını kabul etmiştik. Bu bakımdan 
evvelki metin doğru idi. Bendeniz şimdi, bu ilâ
veyi fazla gibi görüyorum. Maamafih komisyon 
bizi tatmin edecek izahat verirse ısrar etmem. 
Fakat kanun tekniği bakımından şahsan bende
nize batan bir hüküm halindedir. Uygun görme
dim, bendeniz bu nokta için kürsüye geldim. 

Ayrılırken şunu da arzedeceğim: Necip Bilge 
arkadaşımızın güzel ve ince bir tetkik ile Yüksek 
'Heyetinize arzettiği, fıkraların takdim ve tehiri 
hususu doğrudur, bu itibarla son fıkranın ikinci 
fıkra, ikinci fıkranın son fıkra haline getirilmesi 
daha uygun olur. 

Sinan Paşanın teklifine gelince: Gürkan ar
kadaşımızın izah ve Erkuyumcu arkadaşımızın da 
teyit ettiği gibi, hakikaten bu kanun fevkalâde 
bir kanundur; en kısa tabiriyle, bu kanun bir ted
bir kanunudur; hiçbir zaman mülkiyet ihtilâfı 
halli kanunu değildir. Bu kanun mülkiyet ihti
lâfı halli kanunu olsa idi, o takdirde mahalli 
müracaat Adliye mahkemeleri olmak icabeder, 
idari makamlar olmak gerekmezdi. Bu bakım
dan bu, işlerin bir de tapu senetlerine bağlan
ması, Medeni Kanun hükümlerinin fevkalâde 
kanun hükümleri haline getirilip buraya akta
rılması halini alır k i ; doğru oîamaz; bu iti
barla prensipten uzaklaşmış oluruz. -Adalet Ko
misyonunun getirmiş olduğu metin, Necip Bilge 
arkadaşımızın teklifi ve bendenizin mâruzâtım 
şayanı iltifat görülürse, ya komisyona izahla-
riyle veyahut o üç kelimenin tayyı suretiyle 
hallini ve diğer kısımların aynen kabulünü 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Mazhar Özsoy. 
MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Muhterem 

arkadaşlar; ben de, benden evvelki arkadaşları
mızın üzerinde durdukları mevzu üzerinde du
racağım ve başka bakımdan, Sinan Tekelioğlu 
arkadaşımızın teklifinin doğru olmadığını ispata 
çalışacağım. . 

Elimizde bir Medeni Kanun vardır. Bu ka
nunun 638 ve 639 nçu maddeleri hükümleri şöy
ledir : . 

638 nci madde : (..'. bilâfasıla on sene hüsnü 
niyetle batapu bir şahıs bir gayrimenkulu ta
sarrufunda bulundurursa ona sahip olur, onun 

I bu hakkına kimse müdahale edemez). 
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SİNAN TEKELÎOĞLU (Seynan) — Tapu- I 

suzda da, öyle mi? 
MAZIIAR ÖZSOY (Devamla) — Tapusuzda 

yani 639 ncu madde hükmüne göre de (yirmi sene 
tasarrufta bulundu ise tescil dâvasında hakkına 
kimse müdahale edemez). Şimdi burada metruk 
emlâke mütedair böyle iki hüküm var. (Alâkası ne 
sesleri). Müsaade buyurun efendim, izah edeyim: 
Bunu birinci madde hükmü içerisine alırsak, em
lâki metrûkeye tapusuz yirmi sene, tapulu ise on 
sene tasarruf edenler için Medeni Kanun hü
kümlerini ihlâl etmiş oluruz. îşte münasebet! 

İkincisi (özel ve tüzel kişiler üzerine tapu-, 
dan müseccel gayrimenkuller için zilyedlik iddia 
olunamaz) teklifi tamamen yanlıştır. Tapulu 
arazî-gayriresmî olarak para ile satıldığı zaman 
onun zilyedi, satın alan kimsedir; mâliki tapu 
sahibidir. Bu gibi hallerde Mahkemeyi Temyizin 
içtihadı vardır : Parası geri verilmeyince gayri
menkul sahibine, malikine iade edilemez. Şu 
halde malikle zilyed ayrılıyor. Hakiki zilyed sa
tın alan adamdır. Satın alan adamın parası geri 
verilmeyince mülk malike iade edilmiyecektir. 
Mahkemeyi Temyizin bu içtihadı teessüs ettikten 
sonra bu kanuna böyle bir ibare koyarsak netice 
doğru olmıyacaktır. Bu bakımdan kısaca bu gibi 
fıkralara lüzum yoktur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti yolunda 
bir takrir vardır okutuyorum. 

Komisyon söz istiyor mu? 
SEMİ ERGÎN — Evet. 
BAŞKAN — Buyuran. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SEMİ 

ERGİN (Manisa) — Muhterem arkadaşlarım, • 
Birinci madde üzerinde verilen takrirler hakkın
da arkadaşlarım görüşlerini açıklamış bulunu
yorlar. Birinci madde üzerinde verilen takrir
lerden Muhlis Tümay, Hüseyin Orftakcıoğlu, 
Kemal Türkoğlu, Necip Bilge, İbrahim Kirazoğ-
lu, Kemal Eren arkadaşlarımızın değiştirgeleri
ni, komisyonumuz kabul ederek maddeyi buna 
göre tanzim etmiş ve huzurunuza getirmiş bu
lunmaktadır. 

Sayın Sinan Tekelioğlu'nun değiştirgesi üze
rinde komisyonumuz esaslı şekilde inceleme yap
mış bulunmaktadır. Her ne kadar Yüksek He
yetiniz bu değiştirgenin dikkate alınmasını ka
bul etmiş ve komisyona göndermiş ise de komis
yonun bu değiştirge üzerinde tam bir ta- | 
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sarruf hakkı bulunduğundan hukuki görüşü
nü Yüksek Heyetinize bir kere daha açıklamayı 
ve mütalâanızı almayı muvafık görmüş bulun
maktadır. 

Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın; arkadaşla
rın da izah ettiği gibi, değiştirgesi iki kısmı ihti
va etmektedir. Birincisi metruk emlâke ait kı
sım; diğeri de «özel ve, tüzel kişiler üzerinde ta
puda müseccel gayrimenkullere karşı zilyedlik 
iddia olunamaz » kısmıdır. Bunu Müfit Erku-
yumcu, Ahmet Gürkan, Mazhar özsoy arkadaş
larım izah ettiler ve komisyonumuzun aynen, gö
rüşünü ifade ettiler. 

Motrük emlâke gelince; Sinan Tekelioğlu ar
kadaşım, kanuna böyle bir madde ilâvesiyle 25 -
30 seneden beri elinde Hazine emvali, emvali 
metruke bulunan, vatandaşların idari bir kararla 
bu -mülkleri ellerinden alınarak Hazineye veril
mesi kaydını istihdaf etmektedir. Geçen Celsede
ki ve ayrıca bugünkü konuşmasında da bunu 
açıklamış bulunmaktadır. 

Ne Yüksek Heyetiniz, ne komisyonumuz Ha
zine emvalinin şu veya bu şalısın elinde heder 
olmasına asla taraftar değildir. Ve Kanun 
içine böyle bir fıkranın girmesine de rıza gös-
temez. Ama, « metruk emvale karşı zilyedlik 
iddia olunamaz » tâbirinin kanunun metnine ko
nulmuş olduğunu kabul etsek dahi 30 - 35 sene
den beri emvali metrukeyi elinde bulunduran 
bir vatandaşı kanundaki bu maddeden istifade 
eden idari bir merci, kulağından tutup arazisin
den dışarıya atamaz. Ancak, 25 - 30 seneden be
ri Devlet arazisinde olsun, her hangi bir şahsın 
arazisinde olursa olsun bilfiil mutasarrıf bulu
nan, istifade eden bir vatandaşı hodbehod idari 
bir kararla kolundan tutup dışarıya atmaya 
bugünkü mevzuatı hukukiye müsait değildir. Bu 
bir hükmü hâkimle, mahkeme karariyle, uzun 
bir tahkikatla elde edilecek bir sonuçtur. Bâzı 
arkadaşlarımız arzu etmektedir ki, kaymakam 
veya vali > bu kanunun karşısında işin esasına 
bir hâkim gibi nüfuz etsin, mülkiyet dâvalarını 
da halletmiş olsun. 

İdari mercilerin vereceği karar hiçbir zaman 
mülkiyeti halleden bir karar değildir. Emvali 
metrukenin davacısı bulunan hâzine, vatandaş* 
larm elinde bu yolda arazileri mevcutsa bunla-. 
rı mahkeme kararı ile almakta her zaman ser
besttir. Kanuna konacak bir mad'de gayeyi te
mine muvaffak olamıyacaktır. 
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Necip Bilgo arkadaşımızın verdiği değiştirge

de 3 ncü fıkranın 2 nci fıkra ile, ikinci fıkranın 
?> ncü fıkra ile değiştirilnıes'i kanun tekniği 
bakımından talep edilmektedir. Komisyon da bu
na iştirak etmektedir. 

Mahmut Güçbilmez arkadaşımız «4 ncü fık
rada köyün gayrimenkulüne tecavüz vukuunda 
köyden her hangi birinin müracaat hakkının ya
zılı bulunmasına rağmen bu madde birinci fık
raya eklenirken (köyün kanuni temsilcisi veya 
köy halkından her hangi birisi tarafından mü
racaat) şeklinde yazılmıştır, bunun sebebini ko
misyon izah etsin» diyorlar. Arkadaşlarım, ka
nunun başından beri yüksek heyetiniz kanunun 
her maddesinin açık, vazıh ve idari makamların 
anlamasına müsait bir şekilde yazılmasını arzu 
etmiş olduğundan ve esas itibariyle şikâyet, 
köyün hükmi şahsiyetinin mümessili olan muh
tarın iken yüksek heyetinizin gördüğü lüzum 
üzerine o köyden her hangi "bir vatandaşın da 
müracaat hakkı istisnai olarak tanınmış bulun
maktadır. Bu istisnai fıkradan her hangi bir 
yanlış mâna istimzaç edilmemesi için biz «kö
yün kanuni temsilcisi veya köy halkından her 
hangi birisi tarafından şikâyet» şeklinde açık
ça yazmış bulunmaktayız. Mahmut Güçbilmez 
arkadaşımın maddenin bu kadar açık ve vazıh 
olmasını iltizam eden komisyonun mütalâasına 
iştirakini rica ederim. Ve komisyonun birinci 
maddeye ait olarak hazırladığı metni yüksek 
tasvibinize arzediyorum efendim. 

BAŞKAN — Komisyondan sonra bir millet
vekiline söz vermek .zarureti vardır, kifayeti 
müzakere takririni ondan sonra oyunuza arze-
deceğim. Sıra Sadettin Karacabey'indir. 

SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Ar
kadaşlarım temas ettiler, vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu!. 
SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Komis

yon sözcüsü, «yirmi yirmi beş sene evvel emva
li metrukeyi ellerine geçirmiş olan insanları, 
kaymakam nasıl kolundan tutup dışarıya atsın» 
diyor. Bu gibi insanları kaymakamın kolundan 
tutup atmamasını istiyoruz. Faraza benim ta
pulu arazim var, kiraya vermişim^ adam bu be
nimdir diye iki kişi getirerek ispat eder, kayma
kam da karar verirse o takdirde başvuracağım 
mahkeme kaç sene devam eder?. Hükümet için, 
maliye için bu biraz daha acıdır. Maliye avukat
larını benden daha iyi bilirsiniz, az maaş alır

lar, tabiî ki, bu yüzden işi takip edemezler... 
(Bununla alâkası yoktur sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen birinci madde üzerinde 
koianuşun. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Birinci 
maddeden bahsediyorum. Beis Bey. Birinci mad
denin matlabı nedir; lütfen söyler misiniz? Zil-
yedlik değil mi? İşte ben de ondan bahsediyorum. 
Konuşturmak istemiyorsanız, ben de konuşmam. 
Ne isterseniz onu yapınız! 

-BAŞKAN — Sizin konuşmanıza mâni olan 
yoktur. Mevzu üzerinde konuşmanıza devam 
edebilirsiniz. 

Müzakerenin kifayeti hakkındaki önergeyi 
arzediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Kifayetin oya konmasını 

arzederim. 
Çanakkale 

Nusret Kirişcioğlu 

BAŞKAN — Kifayeti müzakereyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer Önergeler var, arzediyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen ve ka

nun tekniğine uynııyan bir «haşiv» teşkil etmek
te olmasına binaen birinci maddenin son fıkra
sındaki «köyün kanuni temsilcisi» kelimelerinin 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Bolu 
M. Güçbilmez 

Yüksek Başkanlığa 
Gayrimenkule tecavüzün define dair kanu

nun 1 nci maddesinin «Zilyedine teslim olunan» 
kelimeleri ile başlıyan ikinci fıkrasının son fık
ra haline konmasını arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Necib Bilge 

MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Teklifi
mi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Şu halde yalnız ikinci teklif kal
dı. Onu komisyon da kabul etmektedir. Binaena
leyh maddeyi yeni şekliyle, yani üçüncü fıkrayı 
ikinci ve ikinci fıkrayı da üçüncü fıkra halinde, 
okutuyorum. 

MADDE 1. — Hakiki veya hükmi şahısların 
zilyed bulundukları geyrimenkule başkası tara-
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fmdan tecavüz ve müdahale edildiği takdirde o 
gayrimenkul zilyedinin ve zilyed birden fazla ol
duğu takdirde içlerinden her hangi birinin mü
racaatı üzerine o gayrimenkulun bağlı bulundu
ğu mahallin kaymakam veya valisi tarafından 
aşağıda yazılı hükümler dairesinde bu tecavüz 
ve müdahale defi ve gayrimenkul zilyedine ma
hallen teslim oilunur. 

Köye ait gayrimenkullere vâki tecavüzlerde 
köyün kanuni temsilcisi veya köy halkının her 
hangi biri tarafından bu maddede sözü geçen 
mercilere müracaat ahalinde dahi bu kanun hü
kümleri tatbik olunur. 

Zilyedine teslim olunan garimenkule başka
ları tarafından vukubulacak tecavüz ve müdaha
leler yeni bir tahkikat yapılmaksızın derhal 
menedilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Birinci mad
de bu şekilde kabul edilmiştir, 

Geçen oturumda 6 neı madde üzerinde gö
rüşmüş ve verilmiş olan üç değiştirge kararı
nıza kalmıştı. O değiştirgeleri okuyoruz : 

B. M. 'M. Başkanlığına 
Gayrimenkule Tecavüzün Define dair ka

nun tasarısının 6 ncı maddesine aşağıdaki fık
ranın eklenmesini saygı ile rica ederim* 

•' * • Trabzon 
, Mahmut Goloğlu 

Ek fıkra : 
Birinci maddenin ikinci fıkrası gereğince ya

pılacak müracaatlarda harcırah ve zaruri mas
raflar, bilâhara haksız çıkacak taraftan alınmak 
üzere Devletçe ödenir. 

Yüksek Başkanlığa 
Altıncı ımaddenin aşağıda yazılı olduğu şe

kilde tadilini teklif ederiz : 
Rize Siird 

îzzet Akçal M. Daim Süalp 
Madde 6. — Tahkik memurlarının harcırah

ları ile mûtat nakil vasıtası ücretleri müraca
atçılar tarafından Maliye veznesine ve bulun-
mıyan yerlerde belediye veznelerine veya köy 
sandığına yatırılır. 

Memur harcırahlarının tâyininde Harcırah 
Kararnamesi hükümleri !esas tutulur. 

Birden ziyade işler mümkün- oldukça -aynı 
günde yapılır. Bir günde birden ziyade iş ya-
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I pıldığı takdirde görülen işler aynı mahalde bu

lunursa harcırah ile nakil vasıtası ücreti iş sa
hipleri arasında müsavi hisselere, muhtelif 
mahallerde ise nakil vasıtası ücreti mesafe na
zara alınarak mütenasip hisselere ve harcırah 
müsavi hisselere göre taksim edilir. Tahkikat 
ısonunda tecavüzün men'ine karar verilirse ta
hakkuk ettirilen paranın mütecavizden tahsili
ne de karar verilir. Paranın tahsiline mütedair 
olan karar fıkrası icra dairelerince infaz olu
nur. 

13.IV.1952 
Yüksek Başkanlığa -

Altıncı maddenin birinci fıkrasının sonuna 
aşağıdaki kaydın ilâvesini rica ederim : 

(Mûtat vesaiti nakliye müracaat sahibi ta
rafından ihzar edildiği surette yalnız gidecek 
memurun harcırahı yatırılır.) 

Tokad . 
Mustafa Özdemir 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SEMİ ERGİN (Ma

nisa) — 6 ncı madde hakkında Mahmut Go
loğlu ve îzzet Akçal arkadaşlari'mızın ayrı ayrı 
vermiş oldukları değiştirgeler hakkında geçen 
celsede mütalâamızı beyan etmiş idik. Birinci 
maddenin komisyonumuza havalesinden istifa
de ederek 6 ncı madde hakkındaki değiştirge
ler üzerinde de komisyonumuzun yeniden fik
rini almış bulunuyorum. 

Mahmut Goloğlu arkadaşımızın köy mera
larına karşı vâki tecavüzlerin ihbarlarında Dev
let Hazinesinden paranın ödenmesi hakkındaki 
değiştirgesi üzerinde komisyonumuzun müta
lâası geçen celsede burada zikrettiğimiz müta
lâanın aynıdır. Yani bu değiştirgeye komisyo
numuz taraftar bulunmamaktadır. Geçen sefer 
arzettiğimiz sebeplerle birlikte, köy muhtarları, 
meralara vâki tecavüzlerde, köy bütçesinden 
her hangi bir para çıkmaması için, şikâyeti 
bizzat yapmıyacaklar, köyden her hangi birinin 
bu şikâyeti yapması suretiyle köy sandığından 
para çıkmamasını temin yoluna sapacaklardır. 
Bu, değiştirgeye taraftar olmadığımızın sebep-

I lerinden birisi de budur. -
I İzzet Akçal arkadaşımızın teklifini komisyo-
I numuz kabul etmiş ve buna taraftar olmuş bu

lunmaktadır. Ancak; 1 - 2 kelimeyi değiştirmiş 
1 bulunuyoruz, izzet Akçal arkadaşımın bu esasa 
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müessir olmıyan iki kelime üzerinde komisyonun 
fikrine iştirak etmesini rica ederim. Burada, 

• « Maliye veznesine, bulunmayan yerlerde köy 
veya belediye veznesine, köy sandığına » yazıl
maktadır. Komisyonumuz bunu (Maliye ve be
lediye veznelerine veya köy sandığına yatırılabi
lir) şeklinde tashih etmiştir. îzzet Akçal arka
daşımız da bize iştirak ederse 6 ncı maddeyi bu 
şekilde hazırlamış bulunmaktayız. 

Diğer arkadaşımız mûtat nakil vasıtasını te
min ettiği takdirde vatandaşın yalnız ücretini 
yatırarak ayrıca nakil vasıtası için harcırah al
maması keyfiyetinin kanuna dercedilmesini ar
zulamaktadır. Esasen. îzzet Akçal arkadaşımızın 
teklifinde mûtat nakil vasıtası açıkça yazılı bu
lunmaktadır. Bu yazılı olduğuna göre vatanda
şın, mûtat nakil vasıtasını o muhite göre kabul 
edilen mûtat nakil vasıtasını getirdiği takdirde 
ayrıca elbette bir nakil ücreti yatırmasına imkân 
mevcut değildir. Esasen tatbikat bu şekilde ola
caktır. Bunun ayrıca maddeye geçmesine lüzum 
yoktur, kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — îzzet Akçal arkadaşımız kelime 
değişmesine muvafakat etmiştir. 

Buyurun Goloğlu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon)—Bendeni

zin teklifim; maddenin ikinci fıkrası hakkında 
' idi ve ikinci fıkra da bu halde değildi. Bu haliyle 
nazarı itibara alacak olursanız o zaman sözcü ar
kadaşın* söylediği varit olmaz. Çünkü ikinci fık
rada muhtar veya köylülerden her hangi birisi 
denilmektedir ki, bu takdirde benim ek olarak is
tediğim fıkrada birinci maddenin ikinci fıkrası 
demek suretiyle muhtarlar da dâhil edilmiş gibi 
bir hal aldı. Şu hale göre muhtar, köyün kasa
sından her hangi bir paranın verilmemesi için 
bir vatandaşı tahrik edebilir mi? Etmemesi lâzım-
gelir. Çünkü benim teklifimde (Bilâhara haksız 
çıkan taraftan alınmak üzere) diyoruz. Şayet 
köylü vatandaş ihbarda bulunursa - ki onu da ev
velce tavzih etmiştim - haksız çıkarsa köy sandı
ğından verilecek parayı şahsan ödemiş olur. Yal
nız şayet orta malına bir tecavüz vukubulursa, 
muhtar paradan kurtulmak için her hangi bir 
köylü vatandaşı ihbara ikna ederse, bu takdirde 
köylü haksız çıktığı zaman bu parayı k^ndi ce
binden ödiyecektir. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
ödemez, öyle şey olur mu? 
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I MAHMUT GOLOĞLU (Devamla) — Niye 

ödemesin? Ama size öyle geliyorsa, öyledir. Fakat 
kanun haksız çıkan tarafa ödiyeceksin derse o da 
onu "ödemeye mecburdur. Binaenaleyh bir köy 
kasasından ödenmesi lâzımgelen bir parayı, bir 
köylü vatandaş kendi sırtına almaz. 

Şimdi benim buradaki endişem şudur, bunu 
bir kere daha arzetmekte fayda gördüm: Bir köy
lü vatandaş kaymakama gidip, bizim köyün orta 
malına tecavüz vukııbuldu diye ihbarda bulun
muştur, kaymakam da tecavüzün vâki olduğunu 
hususeıı Öğrenmiştir, muhtarın da bu işte her 
hangi bir suiiniyeti lâhıktır, fakat kaymakam bü
tün bunları öğrendiği halde o köylü vatandaş 
harç vermediği için bu tecavüze müdahale ede
memek mecburiyetindedir. Eğer böyle bir halin 
vukuunda bâzı mahzurlarla kaymakamın elinin 
bağlı durması kabul ediliyorsa, tabiatiyle önerge
nin reddi gayet uygundur. Fakat bu vatandaşın 
ihbarı vukuunda kaymakama kanaat gelmişse, sırf 
bu vatandaş peşinen harç vermedi diye bu hâdi
seye el koymaktan geri kalmasının doğru olmıya-
cağı kanaatindeyim. 

I1 alîdir Yüksek Heyetinizindir. 
BAŞKAN — Üç tane önergeden bir tanesi 

tadil önergesidir, îzzet Akçal arkadaşımızıridır, 
komisyon buna iştirak etmiştir, binaenaleyh oyu-
nuze koymıyacağım. -

Diğer iki önerge Goloğlu ve Mustafa özdemir 
arkadaşlarımızmdır. Her ikisi de ilâveyi muta-
zammındır, ikisini de tekrar okutup oyunuza ko
yacağım. 
(Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bu önergenin dikkate alınma

sını kabul edenler... Etmiyenler... Dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

(Tokad Milletvekili Mustafa özdemir'in 
Önergesi tekrar okundu). 

MUSTAFA ÖZDEMÎR (Tokad) — Geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Geri istiyorlar, geri verilmiştir. 
O halde maddeyi son şekli ile olduğu gibi 

okuyoruz. 

MADDE 6. — Tahkik memurlarının harcı--
rahları ile mûtat nakil vasıtası ücretleri müra
caatçılar tarafından Maliye ve Belediye veznesi
ne veya köy sandığına yatırılabilir. 

I Memur harcırahlarının tâyininde Harcırah 
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Kararnamesi hükümleri esas tutulur. 

Birden ziyade işler mümkün oldukça aynı 
günde yapılır. Bir günde birden ziyade iş ya
pıldığı takdirde görülen iş aynı mahalde bulu
nursa harcırah ile nakil vasıtası ücreti iş sahip
leri arasında müsavi hisselere, muhtelif mahal
lerde ise nakil vasıtası ücreti mesafe nazara alı
narak mütenasip hisselere ve harcırah müsavi 
hisselere göre taksim edilir. Tahkikat sonunda 
tecavüzün men'ine karar verilirse tahakkuk et
tirilen paranın mütecavizden tahsiline de karar 
verilir. Paranın tahsiline mütedair olan karar 
fıkrası icra dairelerince infaz olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi, okunan şekliyle oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tecavüzü defedilen kimse mah
keme kararı ile kendine teslim edilmeksizin o 
gayrimenkule tecavüz ederse birinci maddeye 
göre tecavüzü def edilmekle beraber sulh mahke
melerince iki aydan altı aya kadar hapis- cezasına 
mahkûm edilir. 

Eğer bu tecavüz işlerinden velev birisi silâhlı 
olan birkaç kişi yahut silâhlı olmasa bile beş 
kişiden fazla şahıslar tarafından ika olunursa 
altı aydan iki seneye kadar hapis cezası verilir. 
Bu dâvalar acele olarak rüyet olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
7 nci maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Çorum Niğdö 

Hüseyin Ortakcıoğlu Necip Bilge 
Mardin 

Kemal Türkoğlu 
«Eğer bu tecavüz silâhlı bir kişi veya silâhlı 

olmasalar bile birkaç kişi tarafından ika olunur
sa altı aydan bir seneye kadar hapis cezası ve
rilir.» 

Bu dâvalar acele olarak görülür. 

B. M. M. Sayın Başkanlığına 
7. maddenin metninde «1. maddeye göre» tâ

birinin kaldırılmasını ve son fıkrasındaki ceza
nın bir yıldan üç yıla çıkarılmasını dilerim. 

Sivas Milletvekili 
Ercüment Damalı 

BAŞKAN •—• Komisyon ne diyor? 
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1 ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SEMİ 

ERGİN (Manisa) — .7 nci madde hakkında 
Kemal Türkoğlu, Necip Bilge ve Ortakcıoğlu 
arkadaşlarımızın değiştirge tekliflerinin kabu
lünde komisyonumuz her hangi bir mahzur gör
memektedir. Esasen cezayı azaltan veya çoğal
tan bir şey olmayıp silâhlı bir kaç kişinin mev
cudiyetini kabul ederi bir maddedir. Yüksek he
yetiniz bu değiştirgeyi kabul ettiği takdirde ko
misyonumuz da-bunda bir mahzur görmez. 

Ercüment Damalı arkadaşımızın değiştirge
si; 7 nci madde metninden «birinci maddeye gö
re» tâbirinin çıkarılmasını ve son fıkradaki ce
zanın 6 aydan bir yıla çıkarılmasını istihdaf et
mektedir. 

Bu «birinci maddeye göre» tâbirinin konul
masından maksat ikinci müdahalede dahi vatan
daşın, birinci müdahalede olduğu gibi, idari mer
cilere müracaat ve bu müracaat neticesinde ya
pılacak müdahalenin men'i şeklini istihdaf et
mektedir. Hem müdahale edilecek, tecavüz me-
nedileeek, hem de evrak savcılığa gönderilmek 
suretiyle ceza verilmesi istenecektir. «Birinci 
maddeye göre» kaydının istihdaf ettiği gaye 
budur. 

İkinci isteklerine gelince; bu madde esasen 
iki fıkradan müteşekkildir. Birinci fıkradaki ce
za bir aydan 6 aya kadardır, ikincide ise ceza 
Ercüment Damalı arkadaşımızın teklif ettiğin
den daha fazladır; 6 aydan iki seneye kadardır. 

Komisyonumuz Ercüment Damalı arkadaşı
mızın değiştirge teklifine iştirak etmemektedir 
efendim. 

BAŞKAN — Ercüment Damalı izah etmek 
istiyorsanız, buyurun. 

ERCÜMENT DAMALI (Sivas) —.Muhte
rem arkadaşlar, tasarının birinci görüşülmesin
de bendeniz bu 7 nci madde hakkında malûm 
teklifimi arzetmiştim. Heyeti muhteremeniz yük
sek komisyonun bu hususları dikkate alması 
hakkında karar ittihaz buyurmuştu. Şimdi an
lıyorum ki yüksek komisyon teklifi kabul etme
mektedir. Müdafaamı arzedeceğim: 

Efendim, yine kanunun birinci görüşülme
sinde bâzı arkadaşlarımız, haklı olarak, ikinci 
defa vâki taarruz halinde, acaba taarruza mâ
ruz kalan kimse adlî veya idari makamlara is
tida ile mi müracaat edecekler sualini sormuş
lardı. Suç takibi şikâyete bağlı suçlardan mı, 

I yoksa âmme namına savcılığı re'sen harekete 
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getiren suçlardan mı olacaktır fikrini ortaya 
attılar. Bu suçun re'sen takibe müstenit suçlar- I 
dan olması temayülünü Yüksek Meclis izhar 
edince, komisyon da «evet» dediler. Bendeniz 
7 nci maddenin birinci fıkrasındaki «birinci 
maddeye göre» tâbirinin kaldırılmasını bu endi
şe ile teklif 'etmekteyim. Zira birinci madde : 
Zilyedin müracaatı.halinde otoritenin harekete | 
geçmesini açıkça bildirmektedir. Yedinci mad- I 
dede, birinci maddeye göre tecavüz menedilir, 
tâbirini kabul edecek olursak birinci madde 
hükmünün unsurlarını burada da aramak mec
buriyetinde kalırız. Bu unsurlar içinde sahibi- : 
nin yani zilyedinin müracaat etmesi de (mün
demiçtir. Binaenaleyh bu suçun takibini şikâ- j 
yete bağlı bırakıyoruz demektir. Müddeiumu
milik re'sen harekete gelemez. «Birinci mad- I 
deye göre» tâbirinin bu maddede yeri yoktur, 
esasen bir fayda da temin etmez. Efendim, ikin
ci defa tecavüz vâki olduğu zaman bu tecavüL 

zün def i için karar verdiğimiz usulden başka 
türlü mü hareket edeceğiz? Gayet tabiî bu ka
nuna göre hareket edeceğiz, idari makam bi
rinci tecavüzü nasıl ımenetmiş ise ikinci teca
vüzü de yine aynı şekilde menedecektir. Yani 
birinci maddeye atıftan maksat zaten boş ve 
vahi bir şeydir. Buna mukabil, zararını demin 
arzettiğim, birinci maddeye atıf yaptığımız 
halde şahsi suçlardan oluyor. Komisyon da, 
Heyeti Muhteremeniz de böyle bir şeyi 'arzu et
miyorlar, müddeiumumilik şahsan harekete 
geçsin, diyorlar. Bu tâbiri bırakacak olursak 
şu kanunda suç işlendiği halde müddeiumumi
liğin re'sen harekete geçmesini icabettirecek 
nasıl bir hüküm görüyoruz da nasıl harekete 
geçecek? Birinci maddeye ' göre atfı kaldırır
sak, umumi surette suç vardır. Bu suçun ta
kibini umumi prensiplere göre savcılık yapa- . 
çaktır; hususi hüküm yoktur. Sahibinin mü
racaatı gibi bir tedbir bulunmadığından müd
deiumumilik re'sen harekete geçer. Mâruzâtı
mı izah edebildim mi? Komisyonun bu husus
ta ısrar etmesini biraz tuhaf görüyorum. Ben 
teklif imde ısrar ediyorum, suçun re'son taki
bini istiyorsak o halde lütfen bu kanunda bu
nu açıklıyalım. Biz kanunun gerekçesini ka- ı 
nunla birlikte kanunu tatbik edenlerin ayağına 
kadar gönderemeyiz, kanunun metnini gönde
riyoruz. Kanunun gerekçesine «re'sen takibi I 
müstelzimdir» diye bir fıkra, koyabiliriz. Ama I 
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bu tatbikata intikal etmiyecek, birçok ihtilâf
ları mucip olacak ve adlî otorite pasif kalacak 
ve takibi şikâyete bağlıdır diye hep şikâyetin 
gelmesini bekliyecektir. 

Gelelim aynı maddenin ikinci fıkrasındaki1 

cezanın çoğaltılması hakkındaki teklifime: Ben
denizde yanlışlık yok, maddemiz burada. 7 nci 
madde iki fıkradan ibarettir, birinci fıkrayı 
okuyorum : '(Tecavüzü defedilen kimse mah
keme kararı ile kendine teslim edilmeksizin o 
ıgayrimenkule tecavüz ederse birinci maddeye 
göre tecavüzü defetmekle beraber sulh mahke
melerince iki aydan altı aya kadar hapis ce
zasına mahkûm edilir.) Buradaki teklifim su-
dece, demin arzettiğim gibi, buradaki «birin
ci maddeye göre:» tâbirinin kaldurılmasıdır. " 

îkinci fıkrayı arzediyorum : (Eğer bu teca
vüz içlerinden velev birisi silâhlı olan birkaç 
kişi yahut silâhlı olmasa bile on kişiden fazlca 
şahıslar tarafından ika olunursa altı aydan 
iki seneye kadar hapis cezası verilir) denmek
tedir, Bendeniz bu fıkradaki cezanın bir sene
den üç seneye çıkarılmasını istiyorum. Bunda 
yanlışlık nerededir, lütfen komisyon izah etsin. 
Neden istiyorum, çünkü suç silâhla işlenmekte
dir. 

Arkadaşlarım çok iyi bilirler ki, bizim ceza 
esasatımızda kolay işlenen suçların cezaları di
ğerlerine nazaran daha şiddetlidir. Meselâ gün
düz yapılan hırsızlık cezaları 3 aydan başla
dığı halde gece işlenenler bir, iki.üç ilâh., se
ne diye gitmektedir. Neden? Çünkü gece hır
sızlık daha kolay işlenebilir; 

Yani arzetmek istediğim şudur : Burada 
dahi işin içerisinde silâh bulunursa ve yahut 
beş kişiden fazla kimseler birleşerek bu suçu 
işlerlerse, vâzıı kanun suçun işlenmesindeki ko
laylığı görerek ve esbabı müşeddedeye kaani ola
rak burada cezayı artırmıştır. Fakat bir de bi
zim konulacak cezayı, Ceza Kanunu bakımın
dan tetkik ederek, ona mütenazır kılarak va'-
zetmemiz daha doğru olur. Başka maddelere 
geçmiyeceğim, yalnız 188 nci maddenin birin
ci fıkrasını okuyorum; «Bir kimse bir şeyi iş
lemek veya işlemesine müsaade etmek yahut o 
şeyi işlememeye > mecbur etmek için diğer bir 
şahsa cebir ve şiddet gösterir veya onu tehdit 
ederse bir seneye kadar hapis ve 30 liradan 50 
liraya kadar ağır cezayı nakdiye mahkûm olur.» 

Şimdi efendim, üçüncü fıkraya geçiyorum : 
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«Eğer bununla arziı olunan maksat istihsal o-
lunmuş ise beş seneye kadar ağır hapis cezası ve
rilir ve ayrıca beş sene emniyeti umumiye ne
zareti altına konur.» 

Şimdi buradaki hâdisenin silâhla vâki ol
duğunu tasavvur edelim, idare tahkikatım ya
pıyor. Ahmet sen müdahale etmiyeceksin, bu 
Mehmet'in tarlasıdır. Ahmet bu defa -geliyor, 
iki, üç kişi topluyor, mavzeri omuzunda, vaka 
mahalline gidiyor. Tarla Mehmet'in elinde.. 
Üç kişi dağ başında karşısına çıkmış, içlerinden 
birisi silâhlı, çıkın ben gireceğim diyor. Eri ha
fif tâbirle, mücerret bu hâdise, Ceza Kanunumu
za göre tehdit anasırını tamamen ihtiva etmek
tedir. Buna rağmen ceza burada 6 aydan başlı
yor. Hakikaten verilen cezada muazzam bir nis-
betsizlik vardır. Bendeniz komisyona naçiz 
fikrimi arzettim. Dedim ki; «Mevzuatımız mü
cerret memnu silâh taşıyan veya bir yerden bir 
yere götüren vatandaşı en aşağı 6 aya mahkûm 
ediyor Siz nasıl oluyor da toplanarak, silâh ala
rak dağ başına gidip yurttaşı Hükümet tara
fından verilen tarlasından kovmak için silâhla 
taarruz eden kimsenin cezasını altı aydan baş
latıyorsunuz?» Bana verilen cevap şudur :'« Bu 
gibi ahvalde ekseriya ana baba kardeş birlikte 
hareket ederler, hepsini birden bir seneye mah
kûm etmeye gönlümüz razi olmadı ». 

ikinci sebep olarak dediler ki; « altı aydan 
başlarsa tecil edilebilir » Kanun vâzıı böyle ağır 
suçta tecili düşünemez. (Doğru sesleri). Realite 
bu gibi ahvalde cinayetlerin nasıl tekevvün etti
ğini gösteriyor. Bu inhisarcılık nedir anlamıyo
rum. Ceza Kanunu burada, kabul ettiğimiz ce
za sistemi burada. Fakat şimdi kabul ettiğimiz, 
büyük ihtilâfların önlemek için çalıştığımız bu 
kanunda silâhla suç işlenmektedir. Buna rağ
men alelade bir suça iki sene fakat burada altı 
ay hapis. 

Beyler, yine muhterem komisyonun nazarı 
dikkatini celbediyorum, rica ederim, bu tekli
fimi lütfen kabul buyursunlar, her halde heyeti 
muhtereme de kabul eder. Eğer sözlerimde bir 
hata, bir yanlışlık varsa lütfen bunu tashih etsin
ler. (Alkışlar). 

CEZMl TÜRK (Seyhan) — Aziz arkadaş
lar; çok sayın hukukçu arkadaştan sonra ve tas
vibinize mazhar olan heyecanlı beyanlarından 
sonra bu hususta konuşmak güç ise de ... 
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I BAŞKAN — Esas üzerinde mi, yoksa usul 

hakkında mı konuşuyorsunuz? 
CEZMİ TÜRK (Devamla) — Hayır, mevzu 

üzerinde konuşuyorum. 
BAŞKAN — Usul üzerinde diye size söz ver

miştim, kanun tasarısının, ikinci görüşülmesidir. 
Ya usul üzerinde konuşursunuz veya tadil tekli
finiz varsa onun hakkında konuşursunuz. 

CEZMl TÜRK (Seyhan) — Pekâlâ öyle ise... 
BAŞKAN — Komisyon bu hususta konuşmak. 

istiyorlar mı? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMl 

ERGİN (Manisa) — Ercüment Damalı arkada
şımız 7. maddenin 2. fıkrasındaki cezanın artı
rılmasını şiddetle arzu etmektedir. Takdir, yük
sek heyetinizin olmakla beraber burada silâhla 
tehdit suçu mevcut değildir. Yalnız silâh taşı
mak ve gayrimenkule müdahalede yanında si
lâh bulundurmak keyfiyeti mevzuubahistir. Ce
za Kanununun 309. maddesinde bu hâdisemize 
mütenazır bir madde, bir hüküm mevcuttur. 
Orada bir vatandaşın hükmen yedi nez'olunup 
da yeni bir karar almaksızın yedi nez'edilen ye
re müdahalesinde verilecek cezayı altı ay ola
rak kabul etmiştir. Binaenaleyh bu mevzuuba-
his maddemizdeki ceza da buna mütenazır ola
rak, hattâ bundan biraz daha ağır bir şekilde 
ayarlanmış bulunmaktadır. Cezanın artırılması 
ile suçun önlenebileceği neticesini sağlamak 
bilmiyorum ne dereceye kadar doğrudur? Ko
misyonumuz biraz evvel yüksek heyetinize ar-
zetmiş olduğu mütalâada ısrar etmekte, reyi he
yeti âliyenize bırakmaktadır arkadaşlar. 

BAŞKAN — iki önerge var. 
IlISAN GÜLEZ (Bolu) — Sual soracağım: 
Komisyon «birinci fıkraya göre» ibaresini 

çıkardı. Tecavüzü defedilmiş olan ikinci defa 
tecavüz etmiş ise zilyedin müracaatı şart değil
dir. Bunun çıkarılmasına komisyon muvafakat 
etti. 

ŞEMl ERGlN (Manisa) — Yanlış anlaşıldı 
her halde. 

İHSAN GÜLEZ (Devamla) — «Birinci fık
raya göre» ibaresinin çıkarılmasına komisyon 
muvafakat etti. 

ŞEMl ERGİN (Devamla), — Hayır, öyle bir 
şey yoktur. Şayet izahta hata etmiş isem açık-
lıyayım. 

Birinci maddeye göre ibaresinin bu madde-
I de mevcut kalması lâzım olduğunu izah ettim. 

— 428 — 
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Çlünki birinci maddeye göre birinci tecâvüzde 
vâki şikâyet veya ihbar üzerine tahkikat yapı
lacak, bu tahkikat neticesinde eğer tecavüz tes-
bit edilirse müdahalesi menedilecektir. Bu va
tandaş arazisine ikinci bir tecavüz vâki olduğu 
aridâ^ birinci defâki gibi, idari mercilere müra
caat edecektir; «siz benim filân tarafından ara
zimi vâki müdahaleyi menettiniz ama, yeniden 
müdâhale etti» diyecektir, tşte bu ihbar ve şi
kâyet üzerine idari merciler ikinci defa olarak 
müdahaleyi men etmekle beraber ceza vermek 
üzere evrakı doğrudan doğruya, ayrıca bir şi
kâyete lüzum kalmaksızın, Cumhuriyet Savcı-
liğinâ tevdi edeceklerdir. 

İHSAN GÜLEZ (Bolu) — Çıkartıldıktan 
sonra ikinci defa müdahale ettiği zaman birin
ci defa yapıldığı gün bütün merasimi yapmak, 
muameleyi yenilemek, heyeti oraya izam etmek 
lüzumu hâsıl olacak mıdır 1 

Ş p i î ERGİN (Devamla) — Zilyedlik me
selesinde maddede «gayrimenkule bâzıları tara
fından vuku bulacak tecavüz ve müdahaleler 
yeni bir tahkikat yapmaksızın derhal mcnedi-
lir» cümlesi vardır. . 

İHSAN GÜLEZ — Tekrar masrafını yatır
mak lüzumu kalmadan mı?., 

ŞEMt ERGİN — Mahalline gitmek, keşif, 
yapmak içabediyorsa masrafı. yatırılacaktır. 

İHSAN GÜLEZ — İkinci defa masrafı yatır
maya lüzum var mıdır?. 

NUSRET KİRÎŞCÎOĞLU (Çanakkale) — 
Yeni bir tahkika lüzum kalmaksızın kaydının 
konmasında komisyon fayda mülâhaza etmiyor 
mu?. Orada «başkaları "tarafından» tâbiri var. 

; SEMİ ERGİN (Devamla) — Tecavüz ayni 
şahıs tarafından vuku bulursa evlâ bittarik bu
nu nazarî itibara alacaktır. Bu madde geçmiş
tir - ama arzedeyim: Bu fıkrayı biz muvazaayı 
Önlemek çin koyduk. «Benim müdahalemi mc-
ncttiler, ben tecavüz edersem cezaya müstahak 
olacağım, kayınbiraderimi, diğer bir akrabamı 
tecavüz ettiririm» diyebilecek bir mütecavizin 
bu muvazaayı önlemek ve devamlı tecavüzün 
önüne geçmek için bu fıkrayı koymuş bulunu
yoruz. •"' ;• 

BAŞKAN — Kemal Türkoğlu ve Necip Bİ1-' 
ge arkadaşlarımızın takririne komisyon iştirak 
ediyor. Metin ona'göre hazırlanıyor. 

; ; Ercüment Damalı arkadaşımızın takririne 
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komisyon iltihak etmemiştir. Bu takrir ise ikî 
kısmı ihtiva etmektedir.. 

Ercüment Damalı arkadaşımız takririnin bi
rinci kısmında : 7 nci madde metninden (Birin
ci maddeye göre) tâbirinin kaldırılmasını iste
mektedir. Bunun nazarı dikkate alınmasını ka
bul edenler.. Etmiyenler,. Kabul edlmemiştir. 

Tasarının ikinci kısmında ise, son fıkradaki 
altı aylık cezanın bir seneye, iki senenin de üç 
seneye çıkarılmasını istiyor. Bunu dikkate alan
lar.. Almıyanlar.. Dikkate alınmıştır,(Alkışlar) 

Bir takrir daha vardır, okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

7 nci maddenin son fıkrasından önce aşağı
daki ibarenin ilâvesini teklif ederim. 

Şiir d Milletvekili. 
Mehmet Dalın Süalp 

«Her iki halde de re'sen takibat yapılır.» 
BAŞKAN — 7 nci maddenin son cümlesi; 

bu dâvalar acele olarak rüyet olunur şeklinde
dir. (Anlaşılmadı sesleri). , 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMt 
ERGİN (Manisa) — Arkadaşlar^ maddeye «her 
iki halde de re'sen takibat yapılır» ibaresini 
eklersek yarın tatbikatta yanlış yollara yapıla
bilir. «re'sen takibat yapılır» demek, müddei
umumi derhal tahkikata geçip evrakı mahkeme
ye verir demektir. Halbuki burada suçun tekem
mül edebilmesi, suç vasfı-vücut bulalbilmesi için 
ikinci tecavüzün idari makamlarca tesbit edile
ceğini aramak lâzımgelmçktedir. . , ; • . ' 

Esasen re'sen takibat yapılacağı, kanunun 
esasında mündemiçtir. (Doğru,.-doğru sesleri). 
(önergeyi geri alsın sesleri). 

MEHMET DAİM SUALE (Siird)- — Geri 
alıyorum. . , r 

BAŞKAN — önerge geri alınmıştır, 7 nci 
maddenin son şeklini tekrar okuyoruz. .' 

MADDE 7. — Tecavüzü defedilen kimse 
mahkeme karariyle kendine teslim edilmeksizin 
o gayrimenkule tecavüz ederse birinci maddeye 
göre tecavüzü defedilmekle'beraber sulh mnhke-
melerince iki aydan altı aya' kadar hapis ceza
sına mahkûm edilir. 

Eğer bu tecavüz silâhlı bir kişi veya silâhlı 
olmasalar bile birkaç kişi tarafından ika olu
nursa bir seneden üç seneye kadar hapis cezası 
verilir; .• . . ..,...-

Bu dâvalar acele olarak görülür,' 
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BAŞKAN — Kabuİ edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Gayrinıenkule tecavüzün 
define dair olan 2313 sayılı Kanun yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Kabul edenler..'. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

JİAŞKAN -i. Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir 

MADDE 10. _-—,Bu. kanunu Adalet ve İçişten 
Bakanları yürütür. 

• BAŞKAN .— Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler.., Etmiyenler... Madde kabul edil-

. mistir' -; 
Tasarinın tümü üzerinde Cezmi Türk söz 

istemişlerdir. Ona söz yeriyorum. 
, .(lEZMt TÜRK (Seyhan) —Arkadaşlar; ma-;: 
lftmıt devletiniz, bundan 18 sene evvel asayiş ih-
.tiyacryle çıkarılmış plan-2311 numaralı Kanunun 
memleketteki tatbikatında .görülen zararlar ve 
mahzurları dikkate alan iki arkadaşımız, cemiye
timiz, ye milletimiz, için üzüntülü olan durumu 
düzeltmek üzere, bu yeni, teklifi yüksek huzuru
nuza getirmişlerdik. Aşaağı yukrı Yüksek Meclî
sinize geçen senenin \ Mayıs sonu veya Haziran, 
ayında sunulmuş, olan bu teklif üzerinde müzake
reler cereyan etmişti. Ö vakit Yüksek Heyetinize, 
bu mevcut, teklif in, birçok mahzurları olduğunu 
etraflı delâil ile kendi bölgemiz ve memleketi-
.mizin muhtelif yerlerinden derlediğimiz müşa
hedelere dayanarak arzietmiştim. O meyanda bir
çok «arkadaşlar, da muhtelif mütalâalarla bu tekli -
fin eski 2311 sayılı Kanunun birçok mahzurlarını 
ortadan kaldıramıyacağmı, bilâkis onları bir de 
yeni iktidar tarafından tasvip vo"teyit" eder va 
ziyete getirileceğini ileri sürmüşler, Yüksek Mec
lisin tasvibi ile bu teklif Adalet Komisyonuna 
havale edilmişti. Aclaİet Itomisyonunda kısmen 
y^pılaıi müzakereler, bâzı tekliflerin 'dikkate 
alınmasını, bâzı değiştirgelerin mevzuu müzakere 
olmasını teklif etmek suretiyle teklif, gayet kü
çük retüşlar ile tekrar huzuruiinza gelmişti. O 
vakit' de bâzı arkadaşlar meyanında bendeniz de 
huzurunuzu işgal etmiş, yeni müeyyideleri ihtiva 
eden bu teklifin de eski mahzurlar] cami oldu-
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î ğıımı, içtimai bünyemizde derin bir yara olan 

toprak dâvaları ve bunlardan doğan adlî ceza 
vakalarını önl iyem iveceğini ve kendiliğinden art-

I inakta olan bu içtimai İstırabımızı maalesef din-
diremiyecek mahiyette olduğunu - temyiz karar
larından başlıyarak eski Arazi Kanunnamesinin 
daha âdilâne olan maddelerini de huzurunuzda 
zikretmek suretiyle - arzetmiştim. Bendenizle be
raber yine muhtelif sahalarda bu mevcut teklifin 
aleyhinde bulunan arkadaşlarımız oldu. Yüksek 
Heyetiniz o mütalâaları tasvip ederek tekrar bu 
teklifi Adalet Komisyonuna iade etmişti. 

Kanunun gerek esasına, gerek maddelerdeki 
«eza usullerine olan itirazlarımızdan sonra, Ada
let Komisyonu, son tetkîklorinde de maalesef bu
nu, bütün mahzurları*izale edecek bir kanun şek
linde getiremedi. Buna rağmen biz bu ana ka-

I dar susmayı tercih ettik! Yüksek Heyetinizi teş
kil edeiı arkadaşlarımızın, kendi fikirlerini muh
telif sahalarda beyan buyurmaları dölayısiyle, 
belki yanlış gördüğümüz noktaları bir kere; de 
onlardan dinlemek suretiyle kanaati kâmile hâsıl 
etmemiz 'mümkün olacağını - düşündük^ "Bu iti
barla Yüksek.Heyetinizden geçen yaz başında is
tirhamda- bulundum. Demiştim -ki:;. tatil devresin
de, bölgelerinize gittiğiniz zaman ve bu kanunun 
eski. ve yeni zamandaki tatbikatı: ile. alâkadar 
olursanız aynı ıstıraplı vaziyetin devam.etmek
te olduğunu göreceksiniz, .... . 

Sizlere bu maruzatta bıılunduktan sonra biz 
de kendi bölgemizde ve ara seçimleri dölayısiyle 
dolaştığımız muhtelif vilâyetlerde bu kanunun 
tatbikatını yeniden mütalâa ettik. Maalesef es
ki mahzurların ve cemiyetin bünyesinde, kanlı 
vakaların ıstırap verecek şekilde gittikçe art
makta olduğunu bir defa daha esefle müşahede 

{ :ettikve bu müşahede ile buraya geldik; Bu ara ta
tilinde tekrar kendi seçim bölgemize gittiğimiz
de bölgemizde bıı kanun tatbikatının pek had 
«lan en yeni, en' acıklı misallerini vesaiki ile 
beraber müşahede etmiş vaziyetteyiz. ' " 

Sizeyahiız bir tanesini kısaca arbedeyim : Pek 
eok öğündüğümüz Tapulama Kannhu ile bölge
mizin bir köyünde iki seneden beri kadastro fen
ni tctkikatı tatbik Bahasına konmuştur. Bu ti-

; pul ama neticesinde, yine pek övülen ve siyâsî 
tehdit* silâhı gibi çıkarılmış oîân-ki bunda mu-
sırrım' - bu kanunun tatbikatı ikinci plânda ; $•&• 

j pıliııış ve kadastro''tefrîkleri ile yeni' arazi tev^ 
I edilmiştir. Bu günün bu içtımaî;y^a^a'''m'e¥hem'' 
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olacak en son ilâcı, mevzuatımız içinde yoktur. 
Bunların eseri olarak 104 aileye çaplariyle ta
puları verilmiştir. Bendenize getirdiler ve dedi
ler ki, Hükümetin üç ttört senedir kadastrosunu, 
tapulamasını ve toprak tevziini beklediğimiz 
eseri işte elimizde. , Bize şu çapları getirdiler, 
arazimizi de verdiler. Çoluk çocuğumuzla girdik 
içine, hendek açalım, otunu taşım temizliyelim, 
derken tekrar elimizden aldılar ve sebep olarak 
ta «bir tedbiri ihtiyati kararı ile alıyoruz» dedi
ler. Ve hattâ ilâve ettiler, «buyurun bu tapuları 
Mecliso sunarsınız» dediler. 

Ben bu kâğıtları getirir ve buyurun benim 
seçmenlerim, bunu gönderdiler, diye burada, bir 
güvercin gibi uçurabilirdim. 

Arkadaşlar, mevcut Tapulama Kanununun 
ve Toprak Kanununun verdiği eserler bugün bu 
feci vaziyetedir. Niçin arkadaşlar? Bendeniz bir 
içtimai zaruret haline gelen bu kanun üzerinde 
evvelki mülâhazalarıma ilâveten şu hususları da 
arzetmek istiyorum, son bir sayhai temenni ola
rak dinlemenizi istirham edeceğim. Bu kanun 
çıktıktan sonra tatbikata bu yaz geçeceksiniz. Bol
l e r i n i z l e alâkalısınız. Bu derdin devası olma
dığını bir defa daha' yakinen, benini gibi; endişe 
ile göreceksiniz; ' ' ' * 

Arkadaşlar; şunu evvelce malûnıaten arzede-
yim: Malûmu devletiniz elimizdeki, mülkiyetin 
esasını ihtiva -eden Kanunu Medeni İsviçre'den 
alınmıştır. İsviçre'nin -topoğrafik- durumu kü
çük ve dağlıktır. Bu memlekette büyük toprak
lat* yoktur, sınarlar asırlardır teessüs etmiştir ve 
orada asırlardır teessüs etmiş bîr mülkiyet re
jimi yardır. Fenni kadastro onlarca yıl , önce 
yapılmıştır. Kanunu Medeni, bu kadastrosu ya
pılmış, küçük, mülkiyetin yıllardan beri teessüs 
etmiş oMuğu bir arazide tatbik edilmiştir. Bu 
kanunun, zilyedliğe ait hükümleri de zilyedliği 
müstesna hallerde telâkki ederek konmuştur. 
Günkü İsviçre'de zilyedîik, esas tapu mülkiyetine 
nazaran tâli ve şaz olan hâdiselerdendir. 

İmdi, maalesef vaktiyle belki toprakların bu 
kadar kıyan eti olmadığı, belki de neticesi düşü
nülmediği için bu kanun alınmış, aynen memle
ketimizde tatbik edilmiştir. Memleketimiz ki, 
•Doğudan Batıya uzun ve büylük bir yarımada
dır, Şimalinde dar toprak rejimi vardır, 
Cenubunda geniş toprak rejimi vardır. Batı 
illerinde toprak itibariyle küçük mülkiyet, Doğu 
üierhide ftüyüfr mülkiyet ••hakimdir. Yarij yur-
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dumUz esasen topoğrafik mülkiyet içinde büyük 
tezadları ihtiva eden bir memlekettir. İşte' bir 
küçük memleketin az tezâdlı mülkiyet kanununu 
getirilmiş, memleketimizin büyük tezatlı mülki
yetin iri ve" henüz fennî kadastrosu yapılmamış, 
tapular! sağlam. olmıyan rejimi üzerinde tatbik 
edilmiştir;' i: • ." \ \ : 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde"görü-
şüyoruz^ • •:""• 
- CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Tünıü üzerin
de konuşuyorum, esbabı mııcibesini arzediyor 
ram; Biı kanunun zilyedliğe ait «taddekri bre
de müstesna değildir. Bu karnimin zilyedliğe 
ait maddelerinde birçok işler olmuştur. Ka
nunu Medeni mucibince' yirmi senelik zilyet
lik olmadıkça tapu verilemez.' Bizim raenıle-
feytiiriizde" bu yirmi senelik zilyedlikte'n sonra 
hâkim karariyk tapu veril'mesmi koyarak bir
çok tapuların kıymeti kalmaz, sukut- eder. Kal
dı ki evvelden beri devlet arazisi,': bezine afa-
«M ıçok.olan bir ülkede bulunduğumuz için ye 
daha ziyade mülkiyetin büyük bir .kısmının 
da Devlet, elinde bulunmasından .'dolayı, ,bn 
kanuıv bizim memleketimizde tatbik, edilirken, 
dalı a çok'. bunun zilyedîik maddeleri' tatbik edil
miştir. Bu da kâfi gelmemiş ve nihayet 2311 
numaralı Kanun çıkari'lmıştır. Maalesef. 2311 
.numaralı l îanun hiçbir hulmkçunun, ' hukuk 
prensipleri bakımından müdafaa edebileceği'bîr 
kanun değildir. Ben temenni ediyorum lrij da
ha ziyade idari olan bu kanunu bizim Adalet 
Komisyonumuz tamanıiyle reddetsin ve Ico-
misyori «biı kanun çıkacaksa İçişleri Komisyü-
nıvndan çıksın» desin. Adalet; Komisyonu, Ka
nunu Medeninin esaslarına uyarak bu memle
kette idari otoriteyi adlî bir şekilde kullanacak 
böyle bir kanunun bu devirde çıkarılmasında 
nnahzur vardır, diyerek bu işi adlî cihaza bi-
ratlom'ak: istemiştir. İdari kanun Adalet Komis
yonu tarafından' hazırlanarak huzurimuza ge-

| tirilmiştir. Bu kanun 2311 numaralı Kanunun 
I tatbikatındaki aksaklıkları önliyecel durumda 
| değildir. ' Bu arada Tapulama Kanunu çıkmış, 
\ zilyedliği 10 seneye indirmiş ve Medeni Kanu

nun müddet noktasından koyduğu Csası değiş-
'tirmiştir. Ondan sonra Hukuk Usulü Kanunu, 
'daha çok vukuf ehline kıymet verdiği için, eh
livukufun vereceği netieeye işi bağlamıştır. 
Onun için bugünkü mevzuat toprak mülkiyetini 
temin' eden esasları, zilyedliği, ' '2311 i, tapu* 

m 
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* lamayı ve Topraklandırma kanunları ile maale

sef içinden çıkılmaz kör'düğüm haline gelmiş
tir. Meclisimizdeki yüksek hukukçu arkadaş
larımızdan ve Hükümetimizden benim bilhassa 
temennim; bu kor düğüm olan vaziyeti halle
decek, Kanunu Medeni esaslarına uygun, mül
kiyeti mukaddeseyi teyiden vücuda getirecek, 
mıillî bünyemize'uygun yeni bir «seri bir ar. 
'evvel Meclise takdim etmeleridir. 

(Bu temenniyi izhardan sonra şunları da ar-
zetmek isterim : Bu gelen yeni kanun üzerinde 
şıt maruzatta bulunmuş, ve demiştim ki; «Ittıla 
tarihi olarak ikonan (bir ay) azdır. Bir sene
lik mücadeleden sonra yüksek komisyon bu 
müddeti iki aya çıkarmak lûtfunda bulunmuş
tur. Motorun, kolay sünmenin, zilyedliğin ça
buk iktisabı kabil olduğu bir devirde bu iki ay
lık mühlet kâfi gelmiyecektir. 

İkinci olarak, bu kanunla kötü bir prensibi 
tekiden ve teyiden milletimizin zihnine şunu 
sokmaktayız: Devlet kapısında parasız iş görül
mez! Tarihten, İmparatorluktan gelen bu kötü 
zihniyeti bu kabul etmekte olduğumuz kanunla 
teyit ediyoruz. Elinden hakkı alman köylü te
cavüze uğradığına göre, Devlet kapısına müra
caat edecek, idare âmiri yol parası yatırılmadan 
kendi hakkını arıyacak bir "durum ihdas edemi-
yccektir. İdari tahkikat ancak para ile yapıl
maktadır. 

Arkadaşlar, bu asırların, tarihin kötü bir 
geleneğini maalesef millî şuurumuzda nüksetti
recek, bir çok suiistimallere yol açacak bir şey
dir. Huzurunuzda bunu tekrar belirtirim ki; 
Devlet kapısında - Adalet kapısında demiyo
rum - bilhassa idari makamların yapacağı işle
rin parasız âmme işleri olduğunu bu millete tel
kin etmemiz ve onu tatbikatiyle göstermemiz 
lâzımgelirken biz bu'kanunla aksini telkin eder 
vaziyete' geliyoruz. ' * • 

"Nihayet, mühim-bâzı noktalara temas edip 
geçeceğim. * -

Bir üçüncü mühim noktayı da demin huzu
runuzda müdahale ederek arzetmek istemiş; fa
kat usuldeki bir hatâm yüzünden onu şimdi ar
zetmek mecburiyetinde kalıyorum. 

Demin hukukçu arkadaşımız, «dağ başında 
silâh çekerse veya bir adamı tehdit ederse, zor
la malını elinden alırsa, ona şu kadar sene ce
za veriyorsunuz da, buna neden vermiyorsunuz» 
dediler; Onunla bunun arasında büyük farklar 
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| vardır. Gayet- iyi bilirsiniz ki, bu kanunu bir 

idari tedbir olarak çıkarıyoruz. Bugün kendi 
toprağı elinden alman bir vatandaşın, yarın 
mahkemede haklı çıkması daima varittir. Bu
gün kendi toprağına tecavüz etmiş ve hattâ mü-
korreren tecavüz etmiş bulunan bir vatandaş iki 
sene sonra hukuk mahkemesinde cezasını çek* 
tikten sonra toprağına sahip olacaktır. " 

Yalnız idari kararla verilecek, bir hüküm ~es-
I babı muhaffefeden sayılması lâzımdır. Kaldı ki; 

Kanunu Medeni kendi toprağını her vatandaşın 
müdafaa etmesini, zilyedlik hakkını müdafaa 
eylemesini kabul etmiştir. Hem beşerî- sevkita-
biîlere uyan, hem Kanunu- Medeniye uyan, Rem 
de bir, iki sene sonra haklı çıkacağı varit olan 
bu vatandaşa işliyeceği suçtan dolayı esbabı mu-
haffefo tanınmalıdır. Silâhla tehditte - bulunan 
bir adamla bunun arasında çok fark- vardır, 
bittabi ceza farkı da bulunmak lâzımdır. Maale
sef bu farkı da gözetmediniz. 

BAŞKAN — Cezmi bey, müsaade buyurur
sanız^ İçtüzüğün bu husustaki maddesini okuya
cağım : 

(110 neu madde : Tasarı veya teklifin mad
deleri üzerinde görüşme bittikten sonra tümü 
için yana ve karşı söz söylemek İstiycnlerden 
yalnız bir milletvekiline söz verilir.) 

57 No. lu Not : (Kendine böyle bjr izjn ve
rilen milletvekili yeni bir teklif yapamaz, an
cak görüşme konusunu hangi , gerekçeye daya
narak kabul veya reddettiğini söyliyebilir.) Ya
ni teferruata girmeden umumu üzerinde... 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Notta teferru
at tâbiri yoktur. Yeni bir teklif yapmıyorum, 
alınmış kararı tenkid ediyorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde devam ediniz. 
CEZMİ TÜRK '(Devamla) — Tümü üzerin-

do alınmış kararı tenkid ediyorum, bu kanunun 
en bariz noktalarını tenkiden beyanatta bulu
narak mâruzâtta bulunuyorum. Bu kanunun 
er geç tadili gelecektir. O zaman burada bulu
nursam bizzat mâruzâtta bulunacağım, bulun
mazsam günün birinde bu işin tekrar tadilen 
geleceğine inandığım için, tadil ve tenkid ihti-' 
yacmm bu müzakerede duyulmuş olduğunun es
babı mucibesini bu şekilde konuşarak şimdiden 
hazırlamış oluyorum. Tasdi ediyorsam özür di
lerim. Vicdani ve millî vazifemi' yaptığıma ka-

I nüm. Bu kanun bu derdin ilâcı değildir. • Hü^ 
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kümettenvc yüksok iktidar, grupundan bu mil
lî ihtiyaç.laranıza cevap verecek en yeni, en mo
dern yo en,, .etraflı mevzuatı getirmelerini is
tirham ederek sözüme son veriyorum. 
/....BAŞKAN — . Efendim, karşı konuştular, 
daha bir arkadaş konuşabilir. Buyurun Kemal 
B e y , . , . ,;. .-•... , 

KEMAL EREN (Amasya) —Muhterem ar
kadaşlar; huzurunuza getirmiş olduğumuz bir 
memleket ıstırabının devası yüksek alâka ve has
sasiyetiniz neticesinde kanun haline gelmek üze
redir. Sayın arkadaşımız bu.kanunun bu saha
daki derde deva olamıyacağmı beyan buyurdu
lar. Belki doğrudur. Fakat arkadaşlarım; asıl 
bu devdin devası, evvelce do arzettiğim veçhile, 
bilhassa mahkemelerimizin kadro bakımından 
tapu iğlerini kısa zamanda görebilecek hale gel
meleri ile mümkündür. Bu esaslı tedbirler alı
nıncaya kadar boş mu duracağız ? Bu açıklığı, 
bu boşluğu bu şekilde bir idari tedbirle olsun 
dolduramayıp da her gün vatandaşların birbi
rinin canına kılmalarına karşıdan mı bakaca-
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ğız? Bendenizce bu memleketin dertleri ile alâ
kadar olmamız ve derdine kendi gücümüz nis
petinde çare bulmamız icabeder. Buna 'itiraz 
eden milletvekili arkadaşnnız daha iyi bir tedbir 
düşünüyorsa bir teklif halinde yüksek huzuru
nuza getirir. Bu teklif bu derdin hakikaten de
vası olursa biz seviniriz. 

Şimdi Yüksek Meclisinizin bu mevzu üzerin
deki derin alâkası memlekette bu derdin şü
mullü olduğunu göstermektedir. Bu kanun Mec
listen çıkmış olan her kanun gibi milletimiz için 
hayırlı olsun. Temennim bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Efendim, Gayrimenkule Teca
vüzün Men'i hakkındaki Kanunun ikinci müza
keresi bitmiştir. Bir arkadaş yana ve bir arka
daş da karşıya konuştular; şimdi kanumııi tü
münü oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kanunun tümü kabul edilmiştir. 

Vaktin gecikmiş olmasına binaen Cumn günü 
saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime nihayet 
veriyorum. . 

Kapanma saati ,: 19,20 f~*2a 

uU^.-^^^imt^vA^d 
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s. SAYISI: 36 yalkîncî ek 
Amasya Milletvekili Kemal Eren ve Ankara Milletvekili Şalâhat-
tin BenlFnin, gayrimenkule tecavüzün define dair kanun teklifi
nin 1 nci maddesi hakkında Adalet Komisyonu raporu (2/191) 

"L' Adalet Komisyonu raponi 

T.B.M.M. ."""'•: 
Adalet Komisyonu İĞ . IV . 1952 
Esas No. 2/191 
Karar No. 33 

Yüksek Başkanlığa 

Amasya Milletvekili Kemal Eren ve Ankara 
Milletvekili Salâhattin Benli'nin gayrimenkule 
tecavüzün defi hakkındaki kanun teklifleri 
Kamutayın 14 . IV .1952 tarihli 61 nci Birleşi
minde müzakeresi sırasında muhtelif maddeler 
hakkında verilen önergeler komisyonumuza ha
vale buyurulmakla incelendi. 

Birinci maddeye ait Manisa Milletvekili 
Muhlis Tümay'm, birinci maddede (ellerinde 
bulundurdukları) tâbiri yerine (zilyed bulun
dukları) tâbirinin konulmasına ait bir değiştir
ge ile, yine Çorum Milletvekili Hüseyin Ortak-
cıoğlu, Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu, 
Niğde Milletvekili Necip Bilge, Kayseri Millet
vekili ibrahim Kirazoğlu ve Amasya Milletve
kili Kemal Eren'in kanunun 4 ncü maddesinin 
sonuna eklenen (köye ait gayrimekullere vâki 
tecavüzlerde köy halkının her hangi biri tara
fından birinci, maddede sözü geçen mercilere 
müracaat halinde dahi bu kanun hükmü uygu
lanır) fıkrasının birinci maddeye eklenmesine 
dair plan bir diğer değiştirge verilmiş bulun
maktadır ki bu değiştirgeler komisyonumuzca 
da muvafık görülerek birinci madde bu değiş-
tirgelerdeki fikirlere mutabık olarak yeni baş
tan kaleme alınmıştır. 

Bu maddeye ait Seyhan Milletvekili Sinan 
Tekelioğlu'nun değiştirgesine gelince: 

Bu değiştirge de (Metruk emlâke, özel ve tü
zel kişiler üzerine tapuda müseccel gayrimen-
kullere zilyedlik iddia olunamaz) kaydı bulun
maktadır. Komisyonumuz bu değiştirgeyi iki 
kısımda mütalâa etmiştir. 

Birincisi, (özel ve tüzel kigiler üzerinde ta

puda müseccel gayrimenkullere zilyedlik iddia 
olunamaz) kısmıdır ki bu yolda Kamutayda 
Sinan Tekelioğlu'ndan evvel Niğde Milletveki
li Necip Bilge ve Mardin Milletvekili Kemal 
Türkoğlu'nun, (münazaalı yere ait tapu senedi 
ibraz eden kimse zilyed sayılır) yolundaki de
ğiştirgesi Sinan Tekelioğlu'nun değiştirgesinde-
ki mânayı taşımış olduğu halde şayanı iltifat 
görülmiyerek reddedilmiş bulunmakta idi. Bu
na rağmen Yüksek Kamutay Seyhan Milletveki
li Sinan Tekelioğlu'nun takririnin dikkate alın
masına karar vermiş olduğundan komisyonu
muz bu husus üzerinde fikrini şöyle beyan et
mektedir. 

özel ve tüzel kişilere ait tapuların birçok 
defa kıymeti hukukiyesini kaybederek karşını
za çıkabileceği gibi bir şahsın 15 r 20 seneden-
beri zilyed olarak mutasarrıf bulunduğu bir 
gayrimenkulden yalnız bir tapunun ibrazı ile 
hiçbir tahkika hacet kalmaksızın çıkarılmış ol
masının hukuk esaslarına uygun düşmiyeceği 
ve bu arada tatbikatta her zaman tesadüf edil
diği gibi tarihten 15 - 20 sene evvel haricen sa-
tmalınan bir gayrimenkulde hüsnüniyetle mu
tasarrıf bulunan bir vatandaşın şu veya bu se
beple bu gayrimenkule ait bir tapunun meyda
na çıkması ile hükmü hâkime iktiran etmeksizin 
idari bir kararla ve tahkikatsız olarak uzun yıl
lar tasarruf etmekte olduğu gayrimenkulun-
den çıkarılmasını da komisyonumuz hukuki 
esaslara uygun bir tarzı hareket görmektedir. 
Bu bakımdan Sinan Tekelioğlu'nun değiştirge
sinde bahse mevzu olan (özel ve tüzel kişiler 
üzerine tapuda müseccel gayrimenkullere zjî-
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yedlik iddfo olunamaz) hususundaki teklifine 
İstanbul Milletvekili Fuad Hulusi Demir elli'nin 
muhalefeti ve toplantıda hazır bulunanların it-
tifakiyle iştirak etmemektedir. 

Değiştirgenin (Metruk emvale) ait kısmına 
gelince, değiştirge sahibinin Kamutayda yaptı
ğı konuşmadan da anlaşılacağı veçhile uzun 
yıllardan beri şahısların elinde bulunan emvali 
metrûkenin kanuna bu fıkranın ilâvesi ile hiç 
bir tahkika lüzum kalmaksızın idari merciler ta
rafından ellerinden alınması gayesini istihdaf 
ettiği anlaşılmaktadır.Emvali metrûkeye 25 - 30 
senedenberi vazıülyet bulunan bir vatandaşın 
Hazine ile arasındaki ihtilâfın ancak bu vatan
daş ile Hazine arasında cereyan edecek kazai 
mercilerdeki muhakeme safahatının neticesine 
bağlı olup, esasen ikinci görüşmesinde dahi ka
bul edilen bu kanunun 4 neü maddesindeki 60 
günlük ve geniş olarak bir senelik müddet mü
rur ettikten sonra bu gibi şahıslar elinde bulu
nan emvali metrûkenin bu kanun muvacehesin
de idari bir kararla alınmasına imkânı maddi 
bulunmamaktadır, 4 neü maddenin müracaat müd
deti hakkındaki açık hükümleri karşısında Si
nan Tekelioğlu'nun bu önerge ile istihdaf etti

ği gayenin tervicine imkân olmadığı gibi böyle 
bir fıkranın kanuna ilâvesi halinde tatbik 
kabiliyeti olmayan bir % fıkrai kanuniye olarak 
kalacağı tabiî bulunduğundan komisyonumuz Si-. 
nan Tekelioğlu 'nun bu baptaki değiştirge teklifi^ 
ne de iştirak etmemektedir; . ^ 

Kamutayın yüce tasvibine arzölünmak üzere 
Yüksek Bakanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İzmir 

//. özyörüh 
Kâtip 

Balıkesir 
y. Asma 

Ankara 
O. T. Iltehin 

Edirne 
M. Enginün 

Mavaş 
M, Özsoy 

Tokad 
II. Öfreren 

Kütahya 

Amasya 
I. Olgaç 

Çoruh 
M. Güney 

Erzurum 
E. Karan 

İstanbul 
F. İL Demircili 

Konya 
II. Ay din er 

Siird 

Sözcü 
Manisa 

$. Ergin 

Ankara 
H. Ş. înce 
' Çankırı 
C. Boynuk 

İçel. 
Ş. T ol" 
İstanbul 

A, Moslıofs 
Konya 

M. Olmz 
Yozgad 

•S-. 8.- Nasuhoğhı Ş. Türkdoğan İV, t). Alçılı 

ADALE* KOMİSYONU DEĞİŞTİKİŞİ 

GayrimenhıU teöftvüziin def "i haklımda Kanun 

- MADDE 1. — Hakiki veya kulanı şahısların 
zilyed bulundukları gâyrimenkule başkası ta
rafından tecavüz ve müdahale edildiği takdir
de o gayrimenkul zilyedinin ve zilyed birden faz
la olduğu takdirde içlerinden her hangi biri
nin müracaatı-üzerine o gayrimenkulun, bağlı 
bulunduğu mahallin kaymakam veya valisi 
tarafından aşağıda yazılı hükümler dairesin
de bu tecavüz ve müdahale defi ve gayrimen
kul zilyedine mahallen teslim olunur. 

Zilyedine teslim olunan gayrimenkıüo baş
kaları tarafından vukubulacak tecavüz ve mü
dahaleler yeni bir tahkikat yapılmalısızın der-
hal menedilir. 

Köye ait gayrimenkullere vâki tecavüzlerde 
köyün kanuni temsilcisi veya köy halkından 
her hangi biri tarafından bu maddede sözfr ge
çen mercilere müracaat lı alinde dahi bu kanun 
hükümleri tatbik olunur. 

("8. Sayısı • â8 ya ikinci ek) 



S. SAYISI : 153 
İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat 
ve harcırahları hakkındaki 1613 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
ikinci fıkrasının yorumlanması ve 306 sayılı kararın 3 ncü bendi
nin 2 nci fıkrasının tavzihi hakkında önergesi ve Anayasa ve Büt

çe komisyonları raporları (4 /194) 

24 . XI . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Ara seçimleri eski Seçim Kanunu hükümlerine göre Büyük Millet Meclisince ittihaz buyurulan 
kararlar üzerine yapılagelmekte ve. seçimlerin daima Meclisin toplanma halinde bulunmasına rast
ladığından seçimi mütaakıp milletvekillerinin hemen Meclise katılmaları mümkün olduğu için 1613 
sayılı Kanunun birinci maddesinin ikinci ve 306 sayılı kararın 3 ncü bendinin birinci fıkraları hü
kümleri gereğince ödenekleri Meclise katıldıkları ay başından itibaren verilmekte idi. 

Halbuki: Yeniden yürürlüğe giren 5545 sayılı Seçim Kanununun-altıncı maddesi hükmiyle se
çimlerin Eylül ayının üçüncü pazarına raslıyan günde yapılması takyit ve kabul edilmiş ve fakat: 
Meclisin bu ayda daima yaz tatili yapmakta olması hasebiyle bu defa milletvekilliklerine seçilenlerin 
Meclise katılmalarına imkân olmadığından bahse konu olan kanun ve karar muvacehesinde kendile
rine ancak: 1 Kasım 1951 tarihinden itibaren ödeneklerinin tediyesi zarureti hâsıl olmuştur. Bundan 
böyle de yeni kanun hükmüne göre yapılacak seçimler sonu aynı halin devam ve tekerrür edeceği 
cihetle seçimin sona ermesinden itibaren Meclise katılma tarihine kadar arada geçecek iki aylık 
müddete ait istihkakların, verilmesine imkân oİmıyacaktır. 

Binaenaleyh: Kanuni bir mecburiyetle ortaya çıkan vaziyetin 306 sayılı kararın 3 ncü bendinin 
ikinci fıkrasında yazılı Meclisin karariyle müeyyet mazerete müsteniden Meclise katılmamanın fiilen 
Meclise katılma sayılması haldandaki hükmün, esasen Meclisin karariyle yapılan tatillere de teşmil 
olunmak suretiyle ıslah ve izalesi ile bu iki aylık müddet için tahakkuk edecek hakların tanınması
nı mümkütı kılmak kanuna uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 

Bu sebeple keyfiyetin yorumlanmasına müsaade buyurulmassım saygı ile arz ve teklif eyleriz. 
idareci Üye İdareci Üye İdareci Üye 

A. • Kocabıyikoğlu M. Aldemir H. Atalay 

T.B.M.M. 
İdareci t)f yeler Kurulu 

•Saymanlık Müdürlüğü 
No: 40303/1853 



Anayasa Komisyonu Raporu 

f.U. M. M. 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. 4/194 
,'•' Karar. No> 6 

18 .1.195% 

Yüksek Başkanlığa 

İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Millet 
Meclisi Azasının Tahsisat ve Harcırahları hak
kındaki 1613 sayılı Kanunun 1 nei maddesi
nin 2 nei fıkrasının yorumlanması ve 306 sa
yılı kararın 3 ncü bendinin 2 nei fıkrasının 
tavzihine dair olan önergesi komisyonumuza ha
vale edilmekle Büyük Millet Meclisi Genel Kâ
tibi ve Muhasebe Müdürü hazır olduğu halde 
incelendi. 

• ,1613 Kanunun 1 nei maddesi hükmün
ce içtimâ senesi esnasında seçilen.Büyük Millet 
jyteclisi Azalarının •• tahsisat alabilmeleri Meclise 
fiilen Jltaüak ettikleri aydan itibaren mümkün 
olabilmektedir, 

Diğer, taraftan mebusluğun mebdei ve ona 
müteferrl meseleler hakkında Büyük Millet 
Meclisince müttehaz 306 sayılı kararın 3 ncü 
bendinde (Mebus intihap edilen bir zatın me
busluk tahsisatına istihkakı Meclise iltihakı ile 
meşruttur. Yalnız Meclisin kararı ile müeyyet; ' 
niazerete müsteniden gelememek fiilen iltihak 
addolunur) denildiğine göre Meclise iltihak' 
keyfiyeti, meşrut olarak mütalâa edilmiş ve il
tihak edememekten mütevellit sübjektif mazeret
lerin, nazara aİınabilee^^ sarahatle kabul edil-'. 
mistir;,..; - „, •, „V^. ' ;.. ' . ' , . ' -

Hâdisemizde ise son ara seçimlerinde millet
vekili, seçil im. arkadaşların, seçimi mütaakıp der
hal Meclise iltihak edememeleri,. Meclisin, bu 
tarihte toplantı halinde olamamasından müte
vellit olup işbu keyfiyetin kendi ihtiyarlarında 
olmıyan esbabın haylûletinden neşet eylediği 
bedihî bir hakikattir. 

Yukarda bahsi geçen 306 sayılı karar süb
jektif mazeretleri bile, ademi iltihakı ortadan 
kaldıracak mahiyette bir mücbir sebep telâkki 
ettiğine göre, Meclisin toplantı halinde olmaması 
gibi tamamen objektif mahiyette olan bir müc
bir sebebin ademi iltihak kaziyesini kökünden 
bertaraf edeceği aşikârdır. 

Netice; Meclisin tatilde bulunması hasebiyle 

fiilen iltihak etmek imkânından mahrum olan 
yeni seçilmiş milletvekillerinin işbu mücbir se
bep dolayısiyle fiilen iltihak edemedikleri aylar 
için tahsisat almalarının 306 sayılı Meclis 
Kararının 3 ncü bendinin sarih hükümleriyle 
kabili teMf olduğu neticesine varılarak.meselenin 
ayrıca yorumlanmasına mahal; plmiıdığına ekse
riyetle karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa Komisyonu 
Başkanı 
Manisa 

Karara muhalifim. 
R, §. İnce 

İstanbul 
8, Adato 

Konya 
T.Kozbek 

Bu rapor 
Sözcüsü, 

. İstanbul, 
M. BenJcer 

İçel 
H. Fırat 

Tokad: 
H.öker&n 

Muhalefet şerhi : -.,.::.'. .,.•;••. 
306 sayılı karar, sübjektif mazeretleri do

layısiyle milletvekilinin Meclise iltihak ede
memesi hallerine münhasır olup bu gibi ah
valde milletvekilinin Meclisçe müeyyet maze
reti, fiilen iltihak sayılarak kanunun sara
hatine rağmen varılmış bir tefsir kararıdır. Bu 
meselede ise 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi 
Kanununun 6 nei maddesi gereğince ara se
çimlerinin Eylül ayının 3 ncü Pazarına rastla
masından Meclisin ise Anayasaya göre 1 Ka
sımda toplanmasından ileri gelmiş objektif bir 
mazeretle karşı karşıya bulunmaktayız. 

Bu sebeple bu işin tefsir yoliyle halli ge
rektiği takdirde ilk defa hadis olan bu mazeret 
dolayısiyle 306 sayılı tefsir kararından müsta
kil yeni bir tefsire gidilmesi icabederdi, fakat 
1613 numaralı kanunun 1 nei maddesinde : 
(.... içtima senesi esnasında intihap edilenlerin 
tahsisatı Meclise iltihak ettikleri aydan itiba-
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ren.... hesap:; edilir) denilmekte ve bu suretle 
bu kanunmebusluk sıfatının; iktisabı ile tahsi
sata istihkakı yekdiğerinden yazihan ve sara
hatle ayırmış bulunmaktadır. 

Sarahat olan ahvalde delâlete gidilemiye-

ceği cihetle böyle: bir tefsir kararına muhalifi*. 
Diyarbakır Manisa 

¥. Alpiskender E. Ş. İnce 
Ankara Tokad 
R. Eren . Z. Betil 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B.M.M: 
Bütçe Kornişonu 

Esas No. 4/194, 
Karar No. ,63 

10 . IV . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Millet 
Meclisi Azasının tahsisat ve harcırahları hak
kındaki 1613 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
ikinci fıkrasının yorumlanması ve 306 sayılı 
Kararın üçüncü bendinin ikinci fıkrasının 
tavzihi hakkındaki önergesi Anayasa Komisyo
nu raporu ile birlikte komisyonumuza havale 
edilmiş olmakla İdareci Üyelerden İzmir Millet
vekili Mehmet Aldemir ile Balıkesir Milletve
kili Ahmet Kocabıyıkoğlu hazır oldukları halde 
incelenip görüşüldü. 

Yorumu istenen 1613 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin ikinci fıkrasında aynen «İçtima se
nesi esnasında intihap edilenlerin tahsisatı 
Meclise iltihak ettikleri aydan itibaren ve Me
busluktan ayrılanların muhassasatı ayrıldıkları 
ay nihayetine kadar hesap edilir» ve tavzihi 
istenilen 26 Şubat 1927 tarihli ve 306 sayılı 
Kararın 3 ncü bendinde ise «Mebus intihap edi
len bir zatın mebusluk tahsisatına istihkakı Mec
lise iltihakı ile meşruttur. Yalnız Meclis kara-
riyle müeyyet mazerete müsteniden ğelememek 
fiilen iltihak addolunur »diye yazılı bulun
maktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde 1613 
sayılı Kanunun yukarda yazılı ikinci fıkrası 
hükmüne göre mebusluk sıfatını iktisap ile . 
tahsisata istihkak yekdiğerinden vazıh bir şe
kilde ayrılmış bulunmaktadır. 

Esasen sübjektif mazeretleri göz önünde bu
lunduran 306 sayılı karar adı geçen 1613 sayılı 
Kanundan üç sene gibi uzun bir müddet evvel 
almış bulunması hasebiyle Anayasa Komisyonu
nun «yukarda balısi geçen 306 sayılı karar süb

jektif mazeretleri bile, ademiiltihakı ortadan 
kaldıracak mahiyette bir mücbir sebep telâkki 
ettiğine göre, Meclisin toplantı halinde olmaması 
gibi tamamen objektik mahiyette olan bir müc
bir sebebin ademiiltihak kaziyesini kökünden 
bertaraf edeceği aşikârdır. 

Meclisin tatilde bulnuması hasebiyle fiilen 
iltihak etmek imkânından mahrum olan yeni se
çilmiş milletvekillerinin işbu mücbir sebep dola-
yısiyle iltihak edemedikleri aylar için tahsisat 
almalarının, 306 sayılı Meclis kararının üçüncü 
bendinin sarih hükümleriyle kabili telif olduğu 
neticesine varılarak meselenin ayrıca yorumlan
masına mahal olmadığına ekseriyetle karar ve
rildi.» tarzında hazırladığı rapor kabule şayan 
görülmiyerek 1613 sayılı Kanunun birinci mad
desinin ikinci fıkrasının sarahati karşısında yo
rumuna ve 306 sayılı kararın ise tavzihine lü • 
zum bulunmadığına ve her hangi bir ara seçi
minde milletvekilliğine seçilmiş olan bir zat, 
Anayasa mucibince teşriî sıfatı haiz olmakta 
ise de Büyük Millet Meclisi âzalığı ile milletve
killiği mefhumları arasında hukuki bakımdan 
bir ayrılık mevcut olduğuna ve 1613 sayılı Ka
nunun başlığı da (Büyük Millet Meclisi âzala
rının tahsisat ve harcırahlarına ait Kanun) 
şeklinde oluğuna göre milletvekilliğine seçilmiş 
olan bir kimsenin Meclis âzası olabilmesi için 
Meclise iltihakı şart olarak görülmüştür. Şayet 
5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu hüküm
lerine göre Eylül aynıdaki ara seçimlerinde se
çilen milletvekillerine seçildikleri aydan itibaren 
tahsisat verilmesi yoluna gidilmek istenilirse 
bunun tefsir yoliyle değil ancak tesis yoliyte 
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yapilaDileceguıe komisyonumuz çoğmiluğiyle ka
rar verilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa" sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 

Bu rapor Sözcüsü 
Ordu 

R. Aksoy 
Afyon K. 

A. Veziroğlu 

Bursa 
ff. Şaman 
Çanakkale 

İÇ Akmanlar 
Erzincan 

H. Fekcan 

Başkanveküi 
Burdur 

Muhalifim 
F. Çelikba§ 

Kâtip 
Siyas 

H. tmre 
Bilecik 

Çekinserim 
Y. Üresin 

Çanakkale 
E. Kalafat 
Diyarbakır 
Y. Azizoğlu 
Eskişehir 
Muhalifim 
A. Potuoğlu 

Giresun 
H. Erkmen 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
A. H. Başar 

İzmir 
Muhalifim 
B. Bilgin 

Kırklareli 
Muhalifim 
Ş. Baktay 

Malatya 
M. S. Eti 

Sivas 
Çekinserim 
R. Ş.Sİrer 

Urfa 
Dr. F. Ergin 

Giresun 
M. Şener 

İstanbul 
Müstenkifim 
/ / . Hüsman 

Kastamonu 
H. Türe 

Konya 
M. A. Ülgen 

Mardin 
R. Erten 

Trabzon 
Muhalifini 

»S*. F. KalaycAoğlu 

Van 
F. Melen 
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S- SAYİSİ z 154 
Kahve ve Çay İnhisarı Kanununun geçici (2) nei maddesinin (B) 
fıkrasındaki «veya fiyatları fahiş görülenler» ibaresinin yorumlan
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Gümrük ve Tekel, Adalet, 
Maliye komisyonları ile Geçici Komisyon ve Bütçe Komisyonu ra

porları ( 3 /67 ) 

•; ;• :•••• . • • - : ' f i G : ..- ,:;.[•• ' S f c î V / ' > " - - - " " * ' / ' . " ' -•'•-••' . •• < ' 

• l.:'.'..'ı Ba§balmnlık ''-— • v • • . •• ? 

Mmntd&i Ge%d Müdürlüğü ' "' '••'" " *"*•' '•"'•" : ' : ; ; •.. >* 
Tetkik Müdürlüğü / '" ' • • ' < • ' " 

Sayı : 72 * 108+6/768 ^ • " 
Büyük MÜlot Meclisi Yüksek Başkanlığına ; 

Kahve ve Çay Tekeli hakkındaki 4223 sayılı Kanunun geçici 2 nei maddesinin B fıkrası, çay ye 
kahve; ticaretiyle iştigal edenlerle ticaret; amaciyle bu maddeleri bulunduranlatm ... . . kahve ye 

"çaylarını orijinal fatura ve sair ticari vesikalarla tesbit edilecek maliyetlerine icabına.göre normal 
masraflar ve % 5 e kadar kâr ilâvesi suretiyle Tekel Genel Müdürlüğüne satmaya me'cbur olduk
larını . . . ve faturası btûunmıyan veya fatura veya diğer vesikaları ihticaca elverişli , olmıyan veya 
fiyatları fahiş görülen kahve ve çayların nevi ve vasıflarına göre emsaline verilen bedellerle scıtm* 
alınacağını yazmaktadır. 

Tekel Genel Müdürlüğünce çayın menşe memleketlerindeki fiyatlar ile sigorta ve nakliye üc
retleri gibi maliyete tesir eden esaslı unsurları resmî ve özel kaynaklardan tahkik edilerek ve piya
sa fiyatı ayrıca tetkik olunarak çay maliyetleri tesbi't edilmiş ve aynı nevi ve vasıftaki çaylar için 
sahipleri tarafından istenilen bedeller de uygun görüldüğünden bu tesbiıtin sıhatli olduğu sonucu
na varılmıştır. ,••'-• ;-V;/"i'•"'•' 

Çay sahijplei'irideh bâzı la ı ı t a r a f ından verilen beyannamede gösteri len f iya t lar t icar i ev rak ve 
vesikalar ı mun tazam bulunmakla beraber fahiş o lduğundan y u k a r d a bahso lunan f ık ran ın << veya 
f iyat lar ı fahiş görülen kahve ve çaylar ın nevi vevasıf lar ına göre emsaline veri len bedellerle sat ın 
alıtur» hükmüne dayanılarak emsaline göre takdir olunan fiyatlarla satınalinmak yoluna gidıl-
mişse de, bâzı mahkemeler yapılan işlemi haksız görerek idare aleyhine karar vermişler; ve bu ka
rarlardan bâzılap Yargıtayça onanmıştır. ' . .. . , 

4223 sayılı Kanunun geçici 2 nei maddesinin B fıkrasındaki « veya fiyatları fahiş görülenler » 
ibaresinin hangi anlamı tazammuiı ettiğinde ve bu ibarenin, faturası ve diğer vesaiki muntazam 
ve ihticaca salih olan çaylara da uygulanıp'ııygulanmıyaeağında tereddüt, edilmiş olduğundan bu 
tereddüdün yoram yoliyle çözülmesine müsaade Duyurulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Başbakan 
Ş'; Günaltay 



"' T 

Gûmrtik ve Tekel Komisyonu raporu 

T. B. M. M, 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Esas No: 3/67 
Karar No. 4 

5 . VII. 1950 

Yüksek Başkanlığa 
Kalîvo ve Çay Tekeli hakkındaki 4223 sayı

lı Kanunun ikinci maddesinin «B» fıkrasındaki 
«veya fiyatları fahiş görülenler» ibaresinin han
gi anlam? tazammun ettiğinde ve bu ibarenin 
faturası vq diğer vesikaları muntazam ve ihti
yaca elverişli.olan çaylara da uygulanıp uygu-
lanmıyacağında tereddüt edilmiş olduğundan 
bu tereddüdün yorum voliyle çözülmesine lü
zum gösteren Başbakanlık tezkeresi esas 3/338 
ve karar 13 sayı ile 4 . IV. 1949 tarihinde Güm
rük ve Tekel Komisyonunca ve esas 3/338 ve 
karar .42 numara ile de Adalet Komisyonunca 
karara bağlanmış ise de havale edildiği Maliye 
Komisyonunda, Sekizinci Büyük Millet Meclisi
nin verdiği seçimi yenileme kararı üzerine, in
taç edilemeden kalmış ye yeniden tetkiki zım
nında Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza ha
vale büyütülmüş olmakla 30 . Vİ.. 1950 < günü 
toplanılıp mevzu incelendi. 

Gümrük ve Tekel temsilcisi tarafından ve
rilen izahatta : Tekel Genel Müdürlüğünce ça
yın menşei memleketlerdeki fiyatlariyle sigorta 
ve nakliye ücretleri gibi maliyete tesir eden 
esaslı "unsurlar, resmî ve tüzel kaynaklardan , 
tahkik edilerek ve piyasa fiyatları da ayrıca 
tetkik olunarak çayın vasıf ve nevilerine göre 
âzami fiyatları tesbit edildiği ve bâzı çay sahip
leri tarafından verilen beyannamelerde gösteri
len fiyatlar ticari evrak ve vesikaları muntazam 
bulunmakla beraber fahiş görüldüğünden bun
ların da emsaline, verilen fiyatlarla muayyen 
kâr haddi ilâve edilerek satınalmma yoluna gi-:: 
dildiği halde bâzı çay,sahiplerince buna muvaf
fak edilmiyerek mahkemelere baş vurulmuş ve 
bâzı mahkemeler yapılan işlemi haksız görerek •' 
idare aleyhine karar vermiş ve bu kararlardan 
bâzılarının da Yargıtayca onanmış olduğu bil- ; 
dirilmiştir. Yine temsilcinin verdiği izahata 
göre bu nevi dâvalarda mahkemeler Tekel İda
resince emsal gösterilen fiyatı yeter görmiye-
rek davacının iddiasını reddetmek için müspet 

delil aramış satılan çaylara dair fatura ve di
ğer vesikaların muntazam ve ihticaca salih Olup 
olmadığının tetkikim bilirkişilere havale etmiş 
vb onlar tarafından verilen raporları hükme 
medar addetmiştir. 

Komisyonumuz, fatura ve diğer vesaiki mun
tazam bulunduğu halde dahi;muvazaa yoliy
le ve diğer suretlerle 'fiyatların:fahiş gösterile
bileceğine inanmış ve, «veya fiyatları fahiş gö
rülenler» kaydının •'•'fatura ve diğer vesaiki riıun-
tazam olanlara da şâmil ve bu mânayı ııiutk-
zammın bulunduğu hüküm ve kanaatine-varınış 
ve esasen ibarenin tertip şeklinde ve kamımın 
ruh ye mânasında bunu mündemiç görmüştür. 
Diğer taraftan idarece fahiş görülerek emsaline 
nazaran tâyin edilecek fiyatların, mahallerin
de o tarihte borsa fiyatlariyle nakliye, sigor
ta ücretleri gibi maliyete tesir; edecek unsurlar 
tetkik edilerek tesbit edilen fiyat olduğu kanaa-

, tiyle ,4223 sayılı Kanunun ikinci maddesinin 
(B) fıkrasındaki «veya fiyatları fahiş görülen 
kahve ve çayların nev'i ve vasıflarına göre em
saline verilen bedellerle satmalmaeağı» fıkrâ-
•smc[an kanunun . kasdettiği mânanın,' mahalle
rinde o tarihteki borsa fiyatlariyle. nakliye ye 
sigorta ücretleri nazara alınarak emsaline göre 
Tekel İdaresineo tâyin ve. takdir edilecek fiyat 
demek olduğu komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna ve-' 
rilmek üzero Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Güni. ve Tekel t •: > 
Ko. Başkanı .,-.- Sözcü Kâtip 

Amasya Kocaeli Siird . 
//. Koray M. Kavalcıoğlu B: Erden 
Afyon K. Çoruh , Çorum 

G. Yiğitbaşı M. Bumin A. Başîbüyuk 
İstanbul , Samsun 

Milat Sözer H. Üzer 
imzada bulunamadı , * 

Yozgad '' 
II.Üçöz 
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Adalet Eomisyoim rapor» 

2\ B. M. M, 
Adalet Komisyonu 

Esas No. S/67 
Kar af No. 5 

M . II ,1950 

Yüksek Başkanlığa 

Kahve ve Çay Tekeli hakkındaki 4223 sayılı 
Kanunun ikinci maddesinin (B) fıkrasındaki 
(veya fiyatları fahiş görülen) ibaresinin hangi 
anlamı tazammun, ettiğinde ve bu ibarenin fa
turası ve diğer vesikaları muntazam ve ihtiea-
ca elverişli olan çaylara da uygulanıp uygu-
lanamıyacağmdaıı tereddüt edilmiş olduğun
dan bu tereddüdün yorum yoliyle çözülmesine 
lüzum gösteren Başbakanlık tezkeresi esas 
3/338 ve karar 13 sayı ile 4 . IV .1949 tari
hinde Gümrük ve Tekel Komisyonunca ve esas 
3/338 ve karar 42 numara ile de Adalet Komis
yonunca karara bağlanmış ise de havale edil
diği Maliye Komisyonunda, Sekizinci Büyük Mil
let Meclisinin verdiği seçimi yenileme ka
rarı üzerine, intaç edilmeden kalmış ve yeni
den tetkik zımnında Yüksek Başkanlıkça ko
misyonumuza havalo buyurulmuş olmakla 30 . 
VI . 19Ö0 günü toplanılıp mevzu incelendi. 

Gümrük ve Tekel temsilcisi, tarafından veri
len izahatta : Tekel Genel Müdürlüğünce ça
yın menşei, memleketlerdeki fiyatlariyle sigor
ta ve nakliye ücretleri gibi maliyete tesir eden 
esaslı unsurlar resmî ve tüzel kaynaklardan 
tahkik edilerek ve piyasa fiyatları da ayrıca 
tetkik olunarak çayın vasıf ve nevilerine göre 
âzami fiyatları tesbit .edildiği ve bâzı çay sa
hipleri tarafından verilen beyannamede gös
terilen fiyatlar ticari evrak ve vesikaları mun
tazam bulunmakla beraber fahiş görüldüğün
den bunların da emsaline verilen fiyatlarla 
muayyen kâr haddi ilâve edilerek satmalma 
yoluna gidildiği halde bâzı çay sahiplerince 
buna muvafakat edilmiyerek mahkemelere baş 
vurulmuş ve bâzı mahkemeler yapılan işle
mi haksız görerek idare aleyhine karar ver
miş ve bu kararlardan bâzılarının da Yargı-
tayca onanmış olduğu bildirilmiştir. Yine tem
silcinin verdiği izahata göre bu nevi dâvalar
da mahkemeler Tekel idaresince emsal göste
rilen fiyatı yeter görmiyerek davacının iddi

asını reddetmek için müspet delil aramış, sa
tılan çaylara dair fatura ve diğer vesikaların 
muntazam ve ihticaca salih olun olmadığının 
tetkikini bilirkişilere havale etmiş ve onlar 
tarafından verilen raporları hükme medar ad-
detmemiştir. 

Yorumu istenilen Kahve ve Çay Tökeli hakkın
daki 4223 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesi
nin (B) işaretli fıkrasında (kahve ve çay ticare-
tiylo iştigal edenlerle ticaret maksadiyle bu mad
deleri bulunduranların bunları orijinal fatura 
ve sair ticari vesikalarla tesbit edilecek maliyet
lerine, normal masraflar ve % 5 kâr ilâvesi sure
tiyle Tekel Genel Müdürlüğüne satmaya mecbur 
oldukları ve faturası bûlunmıyan veya fiyatları 
fahiş görülen kahve ve çayların emsallerine veri
len bedellerle mezkûr idarece satın alınabileceği) 
açıkça yazılıdır. Vâzıı kanunun, fatura ye vesi
kaları mevcut olanlarla olmıyanlar arasında her 
hangi bir tefrik yapmaksızın maddede- (veya fi
yatları fahiş görülenler) tâbirini kullanmış ol
masına ve bu tâbirin fatura ye vesikaları mevcut 
olan kahve ve çaylara da şâmil bulunmasına göre 
yorumu istenilen maddenin vazıh olduğu ve tef
sire muhtaç bulunmadığı aşinârdır. 

Anayasa ve içtüzük hükümleri, Büyük Millet 
Meclisince ancak müphem ve gayrivazıh bulunan 
kanunların yorumuna karar verilebileceğini âmir
dir. Yorumu istenilen madde açık ve katî hüküm
leri ihtiva ettiğinden bu talep yerinde değildir. 
Bahsi geçen kanunda Tekel idaresince yapılan 
takdiri bedel işine karşı alâkalıların mahkemeye 
müracaat edemiyeceklcrine dair açık bir hüküm 
mevcut olmadığından alâkalıların bedel tesbiti 
işine karşı umumi hükümler dairesinde her za
man adlî ve idari mahkemelere müracaat edebi
lecekleri de bir emri tabiîdir. 

Bu sebepler ve maddenin yoruma ihtiyaç 
göstermiyen, açık hükümleri muvacehesinde ka-
bulo şayan görülemiyor yorum talebinin reddine 
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komisyonuıhuzca oy birliğiyle karar verilmiş ol
makla havalesi gereğince Maliye Komisyonuna 
tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Balıkesir Balıkesir 

O.T.lltekin M.Erkuyumcu V. Asena 
Ankara Ankara Çankırı 

O. ;$. Çiçekdağ II. Ş. tnce G. Boynuk 

Çoruh Çorum 
• ' t M. Güney H. Ortalmoğhı 

Elâzığ Erzurum 
//'. A. Yöney E. Karan 

Kars Konya 
L. Aküzüm M. Obuz 

Samsun 
~F.. Tüzel 

Edirne 
M. Enginün 

İstanbul 
A. Moshot 

Mardin 
M.\ K. Boran 

Yozgad 
N.Ü. Alcıh-

Maliye Komisyonu raporu 

T, B. M. M. 
Maliye' Köniisyonu 
Esas N». 3/67 
•Kurar•No. 11 

9 . XII , 1950 

Yüksek Başkanlığa 

4223 sayılı ••Kanunun geçici ikinci maddesinin 
(B) fıkrasındaki «veya fiyatları fahiş görülen
ler» .ibaresinin yorumlanmasına dair Başbakan
lık tezkeresi, havalesi mucibince kamisyonumuz-
da", Gümrük ve Tekel Bakanlığı temsilcisi hazır 
bulunduğu halde incelendi. ' 

Yorumlanması istenen fıkra Tekel Genel Mü-
• • • • . • . • . * . . . . 

dürlüğünce satmalınacak kahve ve çayları f atura-
sız, faturası ve diğer vesikaları ihticaca salih görül -
m iyen. ve fiyatları fahiş görülen, olmak üzere 
üç.gnıpa ayrılmış,bulunmaktadır. 
... Bu ibarenin; satmalına muamelesinde Tekel 
idaresine, her üç katagori kiihve. ve çaylar için 
ıKivi ve vasıflarına göre emsaline verilen bedel
leri, tatbik etmek yetkisini tanımakta olduğu 
ijüpheyo, mahal vermiyecek derecede açıktır. 

Bu sarahat karşısında bahse mevzu fıkradaki 
«Veya fiyatları fahiş görülenler» ibaresinin 
tazammun ettiği anlamın yorum yoliyle açıklan
masına --mahal olmadığına ittifakla karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.. 

Maliye K. Başkanı 
Rize 

•'• îzzet Alcçal 
Kâtip 

Zonguldak 

Konya 
Ü-: Nazif Yiğit er 

Mardin 
A bdülkadir Kaimi 

Samsun 
Ş. llluçay 

İmzada bulunamadı 
Siird 

M. Daim Süalp 
Zonguldak 

Eifat Sivişoğlu 

Sözcü 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 

Kırşehir 
II. Sezai Erhut 

Malatya 
Esat Doğan 

Niğde ' 
Necip Bilge 

Seyhan 
Zeki Akçalı 

Trabzon 
Tevfik Koral 
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Geçici Komisyon raporu 

T: B. M. M. 
Ge$ci Komisyon 

Esas No. 3/67 
Earar No. 8 

23:1.1951 

\, Şîüksek Başkanlığa 

4223f'sayılı Kanunun 2 nei maddesinin (B) 
fıkrasındaki «veya fiyatları fahiş gömülenler» 
ibaresinin hangi anlamı tazammun ettiğinde 
ve bu ibarenin, faturası ve diğer' vesikaları 
muntazam ve ihticaca elverişli olan çaylara 
da uygulanıp uygulanamıyacağı hususunda te
reddüt edilmiş olduğundan bu tereddüdün yo
rum yoliyle çözülmesine lüzum gösteren, Baş
kanlığın 18 . X I I . 1950 gün ve 1094 sayılı tezke
resiyle,, Kamutayın 15. X I I . 1950 gün ve 19 neu 
Birleşiminde komisyonumuza havale buyurulan 
Baş'bakanlık tezkeresi/ 16 .1 .1951 Sah günkü 
oturumda, Gümrük ve Tekel ve Maliye Bakan
lığı mümessillerinin' huzuriyle adı geçen tezke
re incelendi. 

Gümrük ve Tekel temsilcisi tarafından veri
len izahatta; 

(Tekel Genel Müdürlüğünce çayın menşei 
memleketlerdeki fiyatlariyle nakliye ve sigorta 
ücretleri gibi maliyete tesir edeii- unsurlar da 
resmî ve tüzel kaynaklardan tahkik edilerek 
ve piyasa fiyatları da ayrıca tetkik olunarak 
çayın vasıf ve nevilerine göre âzami fiyatları 
tesbit edildiği ve bâzı çay sahipleri tarafından 
verilen 'beyannamelerde gösterilen fiyatlar ti
cari evrak ve vesikaları muntazam bulunmakla 
beraber, kendi kaynaklarmca tesbit olunan fi
yatlara nazaran fahiş görüldüğünden, bunların 
emsaline verilen değer üzerine muayyen kâr 
haddi ilâve edilmek suretiyle, satmalma yolu
na gidilmesi neticesi bâzı çay sahiplerinin bu
na muvafakat etmiyerek mahkemelere baş vur
dukları ve bâzı mahkemelerin yapılan işlemi 
haksız görerek idare aleyhine karar vermiş ve 
bu kararlardan bâzılarının da Yargıtayda onan
mış olduğu ve bu nevi dâvalarda mahkemelerin 
Tekel İdaresince emsal gösterilen fiyatı yeter 

görmiyerek müspet delil aramış, satılan çayla
ra dair fatura ve diğer vesikaların muntazam 
ve ihticaca sali'h. olup olmadığının tetkikini bi
lirkişilere havale etmiş ve onlar tarafından ve
rilen raporları hükme medar addetmiştir). 

! Mümessilin ıbu izahatından sonra komisyo
numuz, fatura ve diğer vesaikin muntazam 
'bulunduğu halde dahi muvazaa yoliyle fiyatla
rın fahiş gösterilebileceğine ve bu halin piyasa
da daima emsaline rastlanmış olmakla, Tekel 
Genel Müdürlüğünce resmî ve özel kaynaklar
dan tesbit edilen fiyatlara normal masraflar ve 
yüzde beş kâr ilâvesi suretiyle, salın alınması 
ve mecbur edilmesi halinin adı geçen '42123 sa
yılı Kanunla, geçici (2) nci maddesinin (B) 
fıkrası «faturası bulunmıyan veya faturası ve 
diğer vesaiki ihticaca elverişli olmıyan veya fi
yatları fahiş görülen kahve ve çaylar nev'ine ve 
vasıf larma * göre emsaline verilen bedellerle £a-
tmalmır.» ••,• Açık kaydını ihtiva etmiş olmasına 
binaen ihticaca salih vesikaları ve orijinal fatu
rası olanlara dahi şâmil olacağı aşikâr bulun
makla, yorum talebinin reddine komisyoniı-
muzca oybirliğiyle karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komis. 
Başkanı 
Samsun 

F. Kesim 
Gazianteb 
G. Kınoğlu 
Kastamonu 

Bu Rapor 
Sözcüsü 
Denizli 

H. Akşît 
istanbul 
S. Adato 

Niğde 

. u i ^ l 

Balıkesir 
A. Köcabıyikoğlu 

istanbul 
A. V. Bayar 

Sivas 
H. Tosunoğlu H. N. Yurdakul 

Trabzon 
M. B. Tarakçıoğlu 

R. Öçt en 
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Bütçe Komisyonu raporu I 

T. B. M. M. ' -W'-
Bütçe Komisyonu - • . W(fC-k$"î?*'' 10.lV.195S 

Esas No. 3/67 v. 
Karar No. 64 

-Yüksek Başkanlığa 

Kahve ve Çay İnhisarı Kânununun geçici 2 
nci maddesinin (B) fıkrasındaki «veya fiyatları 
fahiş görülenler» ibaresinin yorumlanmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi Gümrük ve Tekel, 
Adalet, Maliye ve Geçici Komisyon raporlariyle 
birlikte Komisyonumuza havale edilmiş olmakln 
Gümrük ve Tekel Bakanı Sıtkı Yırcalı hazır ol
duğu halde incelenip görüşüldü. 

Başbakanlık tezkeresinde, 4223 sayılı Ka
nunun geçici 2 nci maddesinin (B) fıkrasındaki 
«veya fiyatları fahiş görülenler» ibaresinin han
gi mânayı tazâmmun ettiğinde ve bu ibarenin, 
faturası ve diğer vesaiki muntazam ve ihticaca 
salih olan çaylar için de uygulanıp uygulanmı-
yaçâğında tereddüt edilmiş olduğu bildirilmek
te ve bu tereddüdün yorum yoliyle açıklanması 
istenilmektedir. 

Komisyonumuzca yapılan görüşmeler sonun-' 
da 4223 sayılı-Kanunun muvakkat 2 nci madde
sinin (B) bendinin sonundaki «veya fiyatları 
fahiş görülen» ibaresinin faturalı veya fatura-
sız' ve diğer vesaiki ihticaca salih olsun olmasın 
bütün çaylara şâmil bulunduğu metninin açık 
ibaresinden anlaşılmasına göre yoruma mahal 
olmadığına karar verilmiştir. ! ! 

Kamutaya arzedilmek üzere'Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
İstanbul Çanakkale Sivas 

.EA.dakan E. Kalafat H.tmre 

Afyon K. Antalya Bilecik 
A. Veziroğlu A. Sarıoğlu Y. Üresin 

Bolu Bursa Çanakkale 
M. Oüçhilmez II. Şaman IC Akmanlar 

İmzada bulunamadı 

Erzincan Eskişehir • Giresun 
N.Pekcan A. Potuoğlu M.Şener 

Gümüşane İstanbul İstanbul 
K. Yörükoğlu A. H. Başar / / . ffüsman 

İmzada bulunamadı 

İstanbul İzmir. Kırklareli 
S. Omn Muhalifim Ş. Bakay 

B. Bilgin 

Konya Malatya Mardin 
E, Birana 31. 8. Eti R. Erten 

Ordu Trabzon 
B. Aksoy S. F. Kalayctoğhı 

• Urfa; - Van 
F. Ergin F. Melen -^"'"' 

Kastamonu 
Yorumu gerektirecek bir tatbikat mevcut 
bulunmadığı cihetle yorum isteminin' liu ' 

noktadan reddi fikrindeyim. 
Ilamâi Türe 

( Bl' Sayısı::'; 154') 

http://10.lV.195S


S. SAYISI : 155 
İçel Milletvekili Şahap Tol ile İstanbul Milletvekili Hadi Hüsman'-
m, Dilekçe Komisyonunun 2 6 . II. 1952 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 1565 sayılı kararın Kamutayda görüşülmesine dair öner

geleri ve Dilekçe Komisyonu raporu (4 /231, 237) 

• • "'• .' • > • ' " ' '27 . 11 .1952 • .-

T ,B .M. M. Yüksek Başkanlığına 

Mülkiye Müfettişi-. Memdııh İçöz'ün emeklilik işleminin iptaline dair Dilekçe Komisyonunun 
2(î . II . 1952 tarihli Haftalık Karar cetvelinin 1565 numaralı ve 6 . II . 1952 tarihli kararını 
doğru bulmamaktayım. • . -

5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrası ve bu fıkranın tefsirine dair olan Meclis 
kararı 30 seneyi dolduranların emekliye şevki hakkında salâhiyettar mercilere mutlak bir tak
dir hakkı vermiştir. Müstedi bu takdirin götüye kullanıldığını iddia etmemiş olduğuna göre ya
pılan işlemin kanunauygun olduğunu göstermektedir. 

Hadisede komisyonun vazifesi ancak teşriî murakabeyi temin etmek olup tasarrufu iptal etme
ye içtüzük ve Anayasa hükümleri müsait olmadığından ve tasarruf oakana ait olduğu halde de 
davet edilmemiş bulunduğundan mezkûr kararın Yüksek Kamutayda tekrar görüşülmesini itirazen 
arz ve teklif ederim. 

1 tqel Milletvekili 
" . '"". . Şahap Tûl s 

• ';' ' ' • • • ' • : ' . . ; . • ^ Jf , 1952 • 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

J)ilek<;e Komisyonunun Meınduh Iç-öz. baklandaki fi . I I . 1952 tarihli ve 1565 sayılı Kararma iti
raz ediyorum. Kamutayda görüşülmesi için gereken muamelenin ifasını saygı ile rica ederim. 

. ; . - İ s t a n b u l 
'''• .; .•:••''..• •: "'.;.•..;..,.• .,%•"" '.'"''" ; ' "'••- Hâdi Hüsma-n 



Öilekçe Komisyonu rapora 

T.B. M-. M. 
%at ve Kâğıtiş. No. 11651 
Dilekçe Ko. No. 10830 
K. K. No. 4-231, 4-23? 

12. IV . 1&52 

Yüksek Başkanlığa 

İçişleri Bakanlığınca, 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (B) 
fıkrasına tevfikan emekliye ayrılmış olan eski 
Mülkiye Müfettişi Memduh İçöz tarafından, bu 
idari tasarruf aleyhinde, Büyük Millet Mecli
sine serdolunan şikâyet üzerine, komisyonu
muzca yapılan inceleme sonunda, sözü geçen 
tasarrufun iptaline mütedair olarak verilip 
26 . II . 1952 gün ve 23 sayılı Haftalık Cetvel
le neşredilen 6 . II-. 1952 tarih ve 1565 numa
ralı karara karşı, İçel Milletvekili Şahap Tol 
ve İstanbul Milletvekili Hadi Hüsman'm süre
si içinde itiraz etmiş olmalarına binaen bu bap
taki dosya tekrar incelendi. 

Adları geçen x milletvekillerinden Şahap Tol 
vâki itirazında aynen: (5434 sayılı Kanunun 39 
ncu maddesinin (B) fıkrası ve bu fıkranın tef
sirine dair olan Meclis kararı 30 seneyi doldu
ranların emekliye sevkı hakkında salâhiyettar 
mercilere mutlak bir takdir hakkı vermiştir. 
Müstedi bu takdirin kötüye kullanıldığını iddia 
etmemiş olduğuna göre • yapılan işlemin kanu
na uygun olduğunu kaJbul etmiştir. Hâdisede 
komisyonun vazifesi ancak teşriî' murakabeyi-
temin etmek olup tasarrufu iptal eylemesine 
İçtüzük ve Anayasa hükümleri müsait değildir. 
Tasarruf Bakan tarafmd&n yapıldığı halde ken
disi idâvet edilmemiştir. Bu sebeplerden mezkûr 
kararm Kamutayca tekrar görüşülmesini arz ve 
teklif ederim) demektedir. 

Diğer muteriz Hadi Hüsman ise itirazında 
hiçbir sebep göstermemiş, sadece işin Kamutayr 
ca görüşülmesini istemiştir. 

Bilindiği üzere Büyük Millet Meclisi, bu 
mevzu ile alâkalı 16 . V . 1951 gün ve 1728 
sayılı kararında, memur statüsüne dâhil olup da 
haklarında mezkûr 39 ncu maddenin (B) fık
rası uygulanmış bulunanların, yalnız görülen 
ve takdir edilen lüzumdan dolayı idari kaza 
merciine baş vuramıyacakları hususunu, bu fık
ranın sevkı maksadına uygun olarak açıklamış 
bulunmaktadır. 

Sözü geçen kararda ve bunun matuf ve müs
tenit bulunduğu komisyon raporlariyle müzake
re zabıtlarında, bu kabîl tasarrufların teşriî 
murakabe ve müdahaleden de masun tutuldu
ğunu belirten, hattâ ima ve işrap eden tek bir 
söze rastlanmamıştır. 

Esas prensip bu, yani görülen ve takdir 
edilen lüzumdan dolayı kaza merciine müraca
at imkânının mefkudiyeti olunca, teşriî organ 
olan Büyük Millet Meclisi tabiatiyle ve evle-
viyetle bu prensibin şümul ve ihatası dışında 
kalmış olur. Bununla beraber, İçtüzüğün 53 
neti maddesinin 2 nci fıkrası, Bakanın tasdi
kiyle tekemmül eden bu gibi muameleleri icra
nın son kararı diye vasıflandırmış ve bunları 
Dilekçe Komisyonunun bakabileceği işler ara
sına almıştır. 

Büyük Meclise niyabeten vazife gören ku
rulumuz da, dilekçi Memduh İçöz hakkındaki 
idari tasarrufun, kaza merciinin murakabesi
ne tâbi olmıyan bir mahiyet taşımakta olduğu
nu ve bu itibarla Tüzüğün 53 ncü maddesinin 
bahsi geçen 2 nci fıkrası hükmünce komisyonu
muzca incelenmesi gereken işlerden bulunduğu
nu göz önünde tutarak, mezkûr tasarrufa raei 
şikâyetin tetkiki hususunu görevi içinde gör
müştür. 

Esasa gelince; bahis mevzuu 1728 sayılı Mec
lis Kararının mesnetlerinden biri olan Bütçe Ko
misyonu raporunda, mezkûr 39 ncu maddenin 
(B) fıkrası hükmünün 30 hizmet yılını doldu
ran her memur hakkında mutlak surette tatbik 
edileceğine dair bir kayıt mevcut, olmayıp, bu 
fıkranın ancak mânevi takatsizlikleri ve fikrî 
kudretsizlikleri tahakkuk eden ve 30 yılı doldur
muş ve artık kendilerinden istifade imkânları 
kalmadığına kanaat getirilmiş bulunan memur
lara uygulanması lâzımgeleceği açıkça beyan edil
miş ve bu beyan Meclis müzakereleri sırasında 
aynı komisyonun sözcüsü tarafından da şifahen 
tekrar ve teyit olunmuştur. 

Bu esaslı kaide ve prensibin, kanun vâzınuı 
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s 
hakiki maksadından mülhem bulunduğu da yine 
bu baptaki müzakere zabıtlarının ve komisyon 
raporlarının tetkikından anlaşılmıştır. 

Komisyonumuz, Memduh. Içöz'e ait tasarru
fun ve bunun tekevvününe saik olan lüzum ve 
takdirin isabetli olup olmadığını araştırırken, 
yukarda tesbit edilen kaide ve prensibi kendisine 
rehber ve mesnet ittihaz etmiştir. 

Adı geçene ait sicil varakaları mündcreca-
tiyle Bakanlık mümessilinin vâki beyan ve iza
hına nazaran mumaileyh Memdulı Içöz, ne mâ-^ 
nevi takatsizliğe ne de fikrî kudretsizliğe duçar 
olmuştur. Bilâkis kendisinin* tecrübeli, çalışkan 
ve vazifesinin ehli olduğu anlaşılmış ve bu yolda
ki delillere inzimam eden vicdani kanaat de mu
maileyh hakkında ancak, bu suretle ı tecelli et
miştir. . | 

Zikredilen 39 neu maddenin (B) fıkrası hük
münün tatbikmda, yukarda gösterilen iki esaslı* 
sebep ve unsurun mevcudiyeti şart olduğuna ve 
idarenin hareket serbestisini kullanabilmesi de 
bu şartın tahakkuk etmesiyle mahdut ve mukay
yet bulunduğuna göre, bu iki sebep ve unsura 
dayanmıyan tasarrufların kanunen bâtıl olduk
larını kabul etmek mecburi .ve zaruri olur. 

Müstedi Memduh Içöz'e mütaallik tasarrufun 
da, bu iki sebep ve unsura istinat ettirilmediği-
nin tesbit olunmuş bulunmasından dolayı, komis
yonumuzca iptali cihetine gidilmiştir. 

Mumaileyh IçÖz'ün şikâyetinde, hakkındaki 
lüzum ve takdirin isabetsizliği iddia edilerek, vâki 
tasarrufun iptali istenmiş olmasına göre bu şi
kâyet, Şahap ToPun itirazında beyan edildiği 
gibi, bahis mevzuu tasarrufa muvafakati asla ta-
zammun etmemekte ve bu sebeple mezkûr şikâ
yete böyle bir mahiyet izafesine imkân görüleme
mektedir. 

Yine bu itirazda yer alan ve teşriî murakabe
nin istimali keyfiyetinin, taallûk ettiği muamele 
veya kararın iptalini istilzam ettirmiyeceğine 
mütedair bulunan ifade münasebetiyle şu malûm 

hakikati tekrar eylemek isteriz : Her teşriî mu
rakabe, icabında, hâdisemizde olduğu gibi bir* 
hukuki netice tevlit edebilir. Bu murakabenin 
böyle bir müeyyideden tecridi asla tasavvur ve 
mülâhaza olunamaz. Kaldı ki, Anayasa ve İçtü
zükte Büyük Millet Meclisinden bu hakkı nez'edeıı 
bir hüküm de yoktur. 

Bahis mevzuu tasarrufun bakan tarafından 
yapılmış olmasının, yine o bakan tarafından her 
hususta tam bir yetkiyi haiz olarak gönderilen 
temsîleiniıı dinlenmesine mâni teşkil etmiyeceği 
beclihidir. Memduh Içöz'e ait işte de, İçişleri 
Bakanlığı, Özlük işleri G&nel Müdür V.okili Sala
hiyetli mümessil olarak îzam etmiş ve Komisyonu
muz kararım, bu mümessili dinledikten sonra 
vermişti]'. Bu itibarla, behemehal bakanın din
lenmesine katı bir zaruret olmadığı gibi, Komis

yonumuz da bizzat bakanı dinlemek lüzumuna 
duymamıştır. 

Yukardaki izah ve tahlile göre, itiraza uğrı-
yan komisyon kararı maddi ve kanuni-delillere 
ve vicdani kanaate müstenit olup, : gerek Şahap 
Tol'un gerekse Hadi Hüsmaıvm itirazları, matuf 
bulundukları mezkûr kararın kaldırılmasını mu
cip mahiyet ve kuvvette görülemediğinden, her 
iki itirazın reddi" hususunun Kamutayın Yüksek 
tasvibine sunulmasını, işbu raporumuzla arz ve 
teklif ederiz. 
Bilekçe Komisyonu Başkanı 

ve bu rapor Sözcüsü 
Maraş 

A. Aytemiz 
Elâzığ 

H. Â. Yöney 
Kayseri 

Y. Z. Turgut 
Malatya 

A. K. Özbaâf 
Trabzon 

Müstenkifim. 
8. E. Alperen 

Balıkesir 
A. F. İşeri 
Gümüşane 
C. Baybura 

Malatya 
N. Ocakctoğlu 

Maraş 
M. özsoy 
Yozgad 

Y. Karshoğlu 
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