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1. — Avrupa Konseyi Istişari Meclisi

nin Dördüncü İçtima Devresi 'toplantıla
rına memleketimizi temsil etmek üzere 
katılacak üyelerin seçimi 226,240 

5. — Sorular ve cevaplar 227 
A —, Sözlü sorular . 227 
1. — Malatya Milletvekili Mehmet Kar

tal'ın, arazisi, kaymakta bulunan Pütürge 
İlcesine bağlı Şimir Köyünün mâruz bu
lunduğu tehlikeye karşı ne gibi tedbirler 
alındığına dair Bayındırlık Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/630) . 227 

2. — Çanakkale Milletvekili Emin Ka
lafat 'in,. Erzincan Milletvekili Şemsettin 
Günaltay'ın İstanbul'da Cumhuriyet Halk 
Partisi Süleymaniye Semt Ocağında Dev
let ve Hükümet İdaresi hakkında yapmış 
olduğu ithamlar kargısında Hükümetin 
ne düşündüğüne dair Başbakanlıktan 
sözlü sorusu l (6/651) 227 

.3. — Kars Milletvekili Esat Oktay'ın, 
İğdir Hastanesi doktorluğuna bir opera
törün tâyini için ne düşünüldüğüne dair 
Sağlık ye Sosyal Yardım Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/657) ' 227 

Sayfa 
4. — Afyon Karahisâr Milletvekili Ali 

İhsan Sâbis'in, 19 çocuk babası olan ve 
Devlet Demiryollarından malulen emek
liye sevkedilen İbrahim Balımtaş'm maa
şının verilmemesi sebebine, tahsil çağına 
gelen, çocuklarının yatılı mekteplere ka
yıtlarının ve kendisine de Haydarpaşa 
Garında yardımcı bir iş verilmesinin 
mümkün olup olmadığına dair sorusuna 
Ulaştırma Bakanı Seyf i Kurtbek, Millî 
Eğitim Bakanı Tevfik İleri ye Maliye Ba
kanı Hasan Polatkan'm sözlü cevapları 
(6/664). v . • • 227:229 

B — Yazılı sorular 241 
1. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, 

Kars'ın Kağızman İlçesi Çamışilı Köyü
nün kaymakta olan arazisi hakkında ne 
gibi tedbirler alındığına ve alınacağına 
dair sorusuna İçişleri Bakan Vekili adı
na Müsteşar Osman Sabri Adal'ın yazılı 
cevabı (6/496) 241 

2. — Kastamonu Milletvekili Hayri To-
sunoğlu'nun, Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 429 ncu. maddesinin tatbik 
şekline ve mevcut yanlış tatbikatın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna Adalet Bakanı adına müsteşar 
vekilinin yazılı cevabı (6/593) 241:244 



Sayfa 

3. — Kırşehir Milletvekili Halil Öozai 
Erkut'un, yurdun muhtelif bölgelerinden 
Adana'ya çalışmaya gelmiş olan ziraat iş
çilerinin tesbit edilen asgari ücret ihtilâfı 
yüzünden işsiz kaldıkları hakkındaki ha
berin doğru olup olmadığına ve ?bu hususta 
ne gibi âcil tedbirler alındığına dair so
rusuna Çalışma Bakanı Nuri özsan'm ya-, 
zıh cevabı (6/659) 244:245 

4. — Trabzon Milletvekili Cahid Za-
mangil'in, Türkiye ile Iran arasında yolcu 
ve mâl transit nakliyatını kolaylaştırmaya 
dair Anlaşmanın fiilen işler hale gelebil
mesi için şimdiye kadar neler yapıldığına 
dair sorusuna Ulaştırma Bakanı Seyfi 
Kutbek'in yazılı cevabı (6/663) 245:246 

©ayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi ve 
Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin 

alan Malatya Milletvekili Hüseyin Doğan 'm öde
neği hakkındaki Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
tezkereleri ile 

v Askerî Ceza Kanununun 114 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısının, emir ve 
seyite erleri hakkındaki kanun tasarısını görüş
mek üzere kurulmuş olan Geçici Komisyonda mü
zakere edilmesine dair Adalet Komisyonu raporu 
onandı. 

Anayasa Komisyonunda açık bulunan bir üye
lik için seçim yapıldı. 

'Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın, ara- • 
zisi kaymakta bulunan Pütürge İlcesine bağlı 
Şimtil Köyünün mâruz bulunduğu tehlikeye kar
şı ne gibi tedbirler alındığına dair sorusu, soru 
sahibi hazır bulunmadığından, gelecek Birleşime 
bırakıldı; 

Malatya .Milletvekili Hikmet Fırat'ın, Maraş 
İlindeki Mizmili bataklığının kurutulması için 
şimdiye kadar bir.teşebbüs ve talep olup olmadı
ğına, ihtiyar olunacak masrafla elde edilecek ara
zi miktar ve değerinin ne kadar.tahmin olundu-

Sayfû 
6. — Görüşülen işler 229 
1. — Giresun Milletvekili Arif Hikmet 

Pamnkoğlu 'mm, tasfiye edilen ve emekli
ye/sevkolunan Dışişleri memurları hakkın-

. da kanun teklifi ve Dışişleri ve Bütçe Ko
misyonları raporları (2/190) 229:240 

2. — Millî Piyango İdaresinin 1950 yılı 
bilançosunun gönderildiğine dair Başba
kanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/183) ' 240 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1951 yılı Aralık ve 1952 yılı Ocak ve Şubat 
ayları hesabı hakkında Meclis -Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu raporu (5/52) 240 

4 . — Uçucular için tazminat kanunu 
tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (1/318) 240 

ğuna ve bu işin Hükümetçe yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair sorusuna, Bayındır
lık Bakanı cevap verdi. 

(Balıkesir Milletvekili Enver Güreli'nin, Yu
nan balıkçılarının karasu'lanmızda avlanmaları-' 
na müsaade edileceği hakkındaki haberlerin sıh
hat derecesine dair sorusu, Hükümetin isteme
si üzerine, bir hafta sonraki Birleşime bırakıldı. 

Kars Milletvekili Esat Oktay 'm, İğdır Has-
tantöd doktorluğuna bir operatörün tâyini için 
ne düşünüldüğüne dair sorusu/ soru sahibi ha
zır bulunmadığından, gelecek Birleşime ve 

Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, Mardin'in 
Kordis Köyü Muhtarı Mehmet Elik hakkında 
verilen Danıştay ilâmının yerine getirilmemesi 
sebebine dair sorusu da, Hükümetin istemesi üze
rine, bir hafta sonraM Şirleşime bırakıldı. 

Tasfiye' edilen ve emekliye sevkolunan Dışiş
leri Bakanlığı memurları 'hakkındaki kanun tek
lifi Dışişleri Bakanı hazır bulunmadığından ge
lecek Birleşime bırakıldı. 

İkinci sınıf muamele memuru Halit Ziya 
Baykara hakkında önceden verilen 2968 sayılı 
kararla, 
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< _ Mardin de oturan Eİram Çırbakâ haİdanda 
önceden verilen 1234 sayılı karara kargı yapılan 
itirazların reddine cteir Dilökçe Komisyonu ra
porları, kabul olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Krallığı, 
Hindistan Cumhuriyeti, 
italya Cumhuriyeti arasındaki Kültür Anlaş

malarının ve 
Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Müttefik Dev

letler ile Japonya arasında San - Fransisko'da 
imzalanan Barış Andlaşmam ile eki Protokolün 
ve iki beyannamenin, onanması hakkındaki ka
nunlar ile, 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü Teşkilât, Vazife ve Memurlarına ait 
4454 sayılı Kanunun 51 nei maddesine bir fıkra 
ilâvesi; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları 
Teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin kaldırılması ve bu kanuna ilişik cet
velde değişiklik yapılması, 

İstiklâl Harbi malûllerine verilecek para mü* 
kafa ti hakkındaki kanunlar kabul olundu. 

Türkiye ile İspanya arasında 19 Haziran 1951 
tarihinde imzalanan Ticaret ve ödeme Aıilaşma-
lariyle eklerinin onanması hakkındaki kanun ta
sarısının ve :: 

5417 sayıliölhtiyarlık Sigortası Kanununun 
geçici maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklif inin birinci görüşülmeleri 
yapıldı. 

Uçuş tazminatı hakkındaki kanun tasarısının 
görüşülmesine bir müddet devam olundu ve vak
tin müsaadesizliği dolayısiyle, 

14 .V; 1952 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime sOn verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili . Çorum Milletvekili 

F. Apaydın #. Baran 
Kâtip 

Çanakkale Milletvekili 
ö. Mart ; , 

Sorular 

Sözlü sorular 
İsparta Milletvekili Kemal" Demiralay'm, İs

parta özel Lisesinin resmî liselere muadeletinin 
bugüne kadar tasdik edilmemesi sebebine ve res^ 
mî lise olarak kabul edilip edilmiyeceğine dair 
olan sözlü soru önergesi, Millî Eğitim^ Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/675) "• 

Kastamonu Milletvekili Ziya Yermen'in, 
Kastamonu İlinin iktisadiyatını canlandırmak 
maksadiyle kendir, pirinç ve elma konularında 
ne gibi teşvik, himaye ve satış tedbirleri alındı
ğına,, Azdavay, Cide linyit ve * antrasit kömürü 
ocakları ile kadim (Küre) bakır madeni ve pi
rit kaynakları ve Araç demir madenlerinin sene
lerden beri ne gibi sebeplerle işletmeye açılma
dığına dair olan sözlü soru önergesi, Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığı ve İşletmeler Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/676) 

Balıkesir Milletvekili Vacid Asena'nın, Ba
lıkçılık ve süngerciliğin inkişaf ettirilmesi hak
kında umumiyetle alman tedbirlerin nelerden 
ibaret olduğuna, nerelerde ve ne kadar koopera
tif kurulduğuna, balıkçılık ve süngercilikle,işti
gal edenlere kredi temini hususunda ne düşünül
düğüne dair sözlü soru önergesi, Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığına gönderilmiştir. (6/677) 

* Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, Mardin'in 
Zedi Köyüne verilen traktörün geri alınması se
bebine dair sözlü.soru önergesi, İçişleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/678) 

Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Barutçu'-
nun, Dışişleri Bakanının son zamanlarda Anka
ra'da cereyan eden muhtelif görüşmelerle Atina 
seyahat ve görüşmeleri hakkında Meclise izahat 
vermesine dair sözlü soru önergesi, Dışişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/679) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

.-..,. - > r,,Raporlar 
1. — Antalya Milletvekili Ahmet Tekelioğlu'-

nun, Dilekçe Komisyonunun 22 . XII . 1950 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 211 sayılı ka
rarın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 

ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/101) (Gün
deme) ; . 

2. — Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı klS* 
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mında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Tarım ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/31.3) (Gündeme); 

• '"'-'nrmssm 
3. — Soyhan milletvekilleri Sinan Tekeli oğ

lu ve Reşad Güçlü'nün, Dilekçe Komisyonunun 
22 . XIT . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 194 sayılı kararın Kamutayda görüşülme* 
sine dair önergeleri ve Dilekçe Komisyonu ra* 
poru (4/93, 102) (Gündeme). 

••-»*M*»Midiugjggi^jâj*| î^ffiöj^üfi (ff^S^Çfc*'"1 — ''' 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,07 

BAŞKAN—BaşkanveMli Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), Said Bilgig (İsparta) 

BAŞKAN .— Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

3 . — YOKLAMA 

" BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

4—SEÇİMLER 

1. ~— Avrupa Konseyi tstişari Meclisinin dör
düncü içtima devresi toplantılarına memleketi
mizi temsil etmeli, üzere İcaiılaoak üyelerin seçimi. 

BAŞKAN — Başkanlık: Divanının mâruzâtı 
var, onu arzediyorum: 

Avrupa Konseyi Istişari Meclisine katılacak 
temsilciler için Bütçe Komisyonunca formüle 
edilerek Yüksek Meclisçe kanunla^tırılmış ve 
1952,yılı Bütçesinin 453 ncü bölümünün 21 nci 
maddesi gereğince Divanı Riyasetçe, bu tsti
şari Meclise temsilci olarak katılacak üye ade
dinin, iki misli namzet gösterilmesi suretiyle 
seçilmeleri hususu huzurunuza; gelmiş bulunu
yoruz. 

Zapta geçmek üzere namzetlerin isimleri okun
duktan sonra seçim 3^apılacaktır. Bu namzetler 
şunlardır: 

Suad Hayri Ürgüblü (Kayseri), Hayrettin 
Erkmen (Giresun), Cihad Baban (İzmir), Os
man Kapanı (îzmir), Feridun Ergin (Urfa), 
Zeyyat Mandalinci (Muğla), Ziyad Ebüzziya 
k(Konya), Rıza Erten (Mardin)^ Hüseyin Caluİ 

Yalçın (Karo), Ali Fuad! Cebosoy (Eskişehir), 
Nadir Nadi (Muğla), Füruzan Tekil (İstanbul), 
Fethi Çelikbaş (Burdur), R p u Salim'Burçak 
(Erzurum), Halûk Şaman (Bursa)yBahadır Dul> 
ger (Erzurum), Nazlı Tlabar (İstanbul), ^Vasfi. 
Menieş (İzmir), Mıihiddin Erener (İzmir)'•>•• Ne
cip Bilge '(Niğde)*. 

BU namzetlerden Demokrat Parti Meclis Gru-
pımclan yedi milletvekili, Halk "Partisinden iki 
milletvekili, seçilecektir. Listede(bağımsızlardan 
iki kişi; mevcuttur, bunlardan yalnız birini ter
cih hususu Yüksek Meclise terkedilmiştir. 

Evvelâ tasnif heyetini üçkişi olarak «ayı
rıyoruz, Cemal Kıpçak (Zonguldak) burada* 
lar mı? (Yok sesleri), Hamdı Kbyutürk; (To^ 
kad), Nail Geveci (Aydın) buradalar mı1? (Yok 
sesleri), Ahmet Hâmdi Başar (istanbul), Nec
det Yılmaz (Bursa). . 

(Yozgad seçim çevresiiıden başlanarak oylar 
toplanıldı). 

BAŞKAN— Oylarını kullanmıyan arkadaş. 
varsa lütfen istimal buyursun efendim. 

Gündeme başlıyoruz; 

226 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A __ SÖZLÜ- SORULAR 

İ. — Malatya 'Milletvekili Mehmet Kartal'ın, 
amzisii kaym&kta' bulunan Pütürge ilcesine bağlı 
Şimü, Köyünün mâruz bulunduğu tehlikeye 
harp ne ;0*fti tedbirler alındığına dair Baymdır-
hh Bakanlığından sözlü sorusu (6/630) 

•'BAŞKAN — Mehmet Kartal arkadaşımız 
yöktemı? 

Birinci soru bu arkadaşımıza aittir; iki 
eelfeede > bulunmadndarı için, soru düştü. 

2. —• Çanakkale Milletvekili Emin Kalaf'af
in, Erzincan Milletvekili Şemsettin. Günaltay'-
mdtdtmb'ülSda. -Mumhüriyet Halk: Partisi Süley-
•maniye Semt Ocağında Devlet veHükümet idare-
ü^)İ;anism!Xa;Kyapm^olduğw.Âtlıamlar karşısında 
HüMimetin ne' düşündüğüne dair Başbakanlık
tan sözlü sorusu (6/651) 

BAŞKAN — Çanakkale Milletvekili Emin 
Kalafat buradalar mı emendim? (Burada idi 
sekleri) Emin Kalafat bulunmadıkları için, 
soruyu gelecek birleşime bırakıyorum. 

3. — Kars Milletvekili, Esat Oktay'ın, İğdır 
Hastanesi doktorluğuna bir operatörün tâyini 
için ne düşünüldüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığından sözlü sorusu (6/657) 

BAŞKAN ~~ Sağlık Bakanı Çorum 'da sey-
yahattedir. Avdetlerine intizaren gelecek bir
leşime talik edilmiştir. 

i. — Öf yonKamlıiuır Milletvekili Ali liman 
Sâliİ3*inr^M:çoeuk babası- olan ve Devlet'Demir-
yollarmâhn mâlûİc/ıı emekliye sevkedileu ibra-
MmûBalvMtaş'immaaşının verilmemesi sebebine-, 
tcûısü: çağma^gMen.r.çocuhla\vının:\-,yatıh:'!>nektcp^-
lem kayıtlarının: ve kendisine: de Haydarpaşa 
Garında yardımcı l)ir-4şjverilmesinin mümkün 
olup olmadığına dair "sorusuna' Çalışma Bakanı 
S ey fi Kurtbek, Milli Eğitim Bakam Tevfik 
îleri M-. M filiye Bakam Hasan Polatkan'm 
sözlü cevapları (6/664) 

•'• BAŞKAN — Arkadaşımızın sorusu Başba
kanlık, Maliye, Millî'Eğitim ve Ulaştırma Ba-
knnlıklanndândır. < 

6/664 1 4 . IV .1952 
T: B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sözlü sorularıma Millî rEğitim 
Bakam, Maliye Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve 
Başbakanın, sözlü cevap vermelerini dilerim. 

Afyon Karahisar;Milletvekili 
Emekliı General 
Ali ihsan Sâbis 

13 Nisan .tarihli Ankara gazetelerinde 19 
çocuklu bir babanın sıkıntıları yazılıdır, İb
rahim Balimtaş .adlı olan bu vatandaş D. D. 
Yollarında makinist iken malulen emekli ol
muş bugün, eline geçen 155 lira. ceman 21 nüfus
lu olan bu ailenin ev kirasiyle ekmek parası-

| na bile kâfi gelmediği cihetle çocuklarını mek-
i tepteh almak zorunda kalmış, diğer taraftan 
i Emekli Sandığı da yeniden malûl vaziyetinin 
: ve Gelir Vergisinden muaf olup olmadığını 
; tetkik için. bu defa maaşını vermemiş, zavallı 
i malûl bunu düzeltmek için ekmek parasından 
• keserek Haydarpaşa'dan Ankara'ya gelmiş. . . 

1. Millî Eğitim Bakanı, memlekete 19 va-
| tandaş yetiştiren bu malûl babanın çocuklarını 
! yatılı mekteplere kayclettiremez mi? 
-; 2. Mâliye Bakanı Emekli Sandığının bu 
; yolsuz kırtasiyeciliğinin önüne geçemez mif 
; Böyle çok çocuklu ve muhtaç ve Devlet hizmetin-
; de malûl olmuş baba ve analara yardım ya-
i pılmıyor mu? 

3; "Ulaştırma Bakanı bu malûl mâkinisto 
Haydarpaşa Garında yeniden bir yardımcı iş 
veremezimi? ' 

4. Başbakanlık böyle çok :çoeuk yetiştir-
i miş bir Devlet malûlüne olağanüstü yardımlar 
i yapamazr mı? 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ KURTBEK 
i (Ankara) — Efendim, Sayın sözlü soru sahibi 

arkadaşımın UJaştırma Bakanlığından sorusu, 
bu arkadaşa Ulaştırma Bakanlığında tekrar 
hizmet verilip verilmiyeceğine dâirdir. Mevzııu-
bahis olan arkadaş, teşevvüşü dimağiye müp
telâdır, tedavi altına alınmasına rağmen iyi 
olmadan çıkmıştır. Bu itibarla kendisinin Dev
let Demiryöllarında ;her hangi bir<• hizmete'tâyin 
edilmesine iıhkân görülememektedir. 

227 
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MtLLİ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 

(feamsun)-^ Azizi arkadaşlar, bu işin Millî Eği
tim bakımından durumu şudur: Biz Devlet he
sabına yatılı mekteplere çocuk alırken çok ço
cuklu, az çocuklu aileler şeklinde bir kıyas yap
mıyoruz, kanunumuz buna müsait değildir; Mev
cut kanunlarımıza göre yatılı mekteplerimize 
meccani talebe alabilmek, muayyen imtihan-

' larda bu talebelerin muvaffak olmalarına bağ
lıdır. Her sene orta okul ve liselere imtihan
larla talebe alırız. Keza yatılı Sanat Enstitüle
rine de talebeyi imtihanla alırız. İmtihanda mu
vaffak olanlar içerisinde fakrühali olanları ter
cih ederiz. Esasen yatılı ilk mekteplerimiz ol
madığı için ilk mektep çağındaki çocukların 
Devlet hesabına okutulması hiç bahis mevzuu 
değildir. Soruda bahis mevzuu olan 19 çocuğun 
yaşı hangi tahsil kademeleri üzerinde halen 
tahsil etmekte oldukları ve tahsil durumları 
hakkında bilgi verilmediği için, malûmatımız 
yoktur. Bu çocukların imtihana girmeleri için 
bir mâni olmayıp imtihanda muvaffak olduk
ları takdirde alınacaklardır. Bunun dışında 
Maarif Vekilinize hiçbir yetki verilmemekte
dir. Bunu arz ediyorum. 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
. (Eskişehir) — Sayın Afyon M. V. Ali İhsan Sâ-
bis'in sözlü soru önergesinin 2 nci maddesi Ba
kanlığımı ilgilendirmektedir. Arzı cevap ediyo
rum. 

• 1. Devlet Demiryollarından malûl olarak 
emekliye ayrılan İbrahim Balımtaş'm bağlanmış 
bulunan emekli aylığının Ödenmemesi gibi bir 
vaziyet mevcut değildir. Aylıkları bugüne kadar 
muntazaman kendisine ödenmiş bulunmaktadır. 

2. Ancak 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunun
daki muafiyetten istifade edebilmesi için sandı
ğa' verilmesi gereken maluliyet. raporunu adı ge
çen 14 . IV . 1952 tarihinde sandığa ibraz etmiş 
ve bu rapor Sandık Sağlık Kurulunca tasdik 
edildiği için 1 . III . 1951 tarihinden itibaren 
kesilmiş olan Gelir Vergisi tutarı 52 lira 50 ku
ruş 28 . IV .1952 tarihinde İş Bankası tel hava-. 
lesiyle kendisine gönderilmiştir. Verdiği rapor 
tarihine göre bir gecikme mevcut değildir. 

İbrahim Balımtaş üçer aylık emekli aylıkları
nı Bankaya iskonto ettirmek suretiyle almaktadır. 

En son 1 Nisan 1952 tarihinde*de Temmuz, 
Ağustos, Eylül 1952 aylıklarını iskonto suretiy-
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I 1Ö almak istemiştir. Ancak adı geçenin Bina der

gisinden olan 123 lira borcunun maaşlarımdan 
kesilmek suretiyle tahsiline Kadıköy Tahsil Bag-
momurluğunca karar verilerek sandığa Mart 
1952 içinde tebliğ edilmesi üzerine mumaileyhin 
elinde bulunan çeklerinin tebdili ve haczin infa
zı cihetine gidilmiş ve bu suretle, Temmuz Ağus
tos ve Eylül 1952 aylıklarını 1 Nisan yerine 4 
Nisan 1952 do iskonto ettirmek suretiyle üç gün 
gecikme ilo almıştır. 

3. 1952 yılına ait çeklerini de bu muafiyet
ten faydalanmak üzere geri göndermesi, 14.1 V. 
1952 günlü yazı ile kendisine bildirilmiştir. 

4. Devlet hizmetinden malulen, emekliye ay
rılan kimselere ailesinin nüfus adedinin çokluğu 
nazarı itibara alınarak Emeldi Sandığınca ayrı
ca bir yardım yapılmasına imkân yoktur. Yalnız 
maluliyet durumlarına göre aylık bağlanmakta-

• dır. , .••.-..• 
: BAŞKAN — Sayın Ali İhsan Sâbis, sorunuz 

Başbakanlığa da müteveccihtir. Başbakanlıktan 
da cevap istiyor musunuz?. . , • ; 

ALÎ İHSAN SÂBİS (Afyon Karahisar) — 
Hayır. 

BAŞKAN—'Yani Bakanların izahatı ile ik
tifa edip bu; izahlar üzerinde konuşacaksınız de-

\ ğil mi? 
ALÎ İHSAN SÂBİS (Afyon Karahisar) — 

Evet. 
BAŞKAN— Buyurun. . 
ALÎ İHSAN SÂBİS (Afyon Karahisar;) — 

Bakanların cevaplarına, bu hususta verdikleri 
izahata teşekkür ederim. Ancak, bu adam neden 
tekaüd edilmiştir? Mevzuubalıis edildiğine göre 
19 çocuğu varmış. Bunların bir kısmı mektepte 
okuyormuş, parası yetişmediği için şimdi bir kıs
mını mektepten almak mecburiyetini hissediyor-
muş.. Bu adam Ulaştırma Bakanlığı memurluğun
dan mütekait olduğuna ve Haydarpaşa civarın
da da oturduğuna göre, Haydarpaşa garında sü
pürme, temizleme ile tavzif kabilinden, buna bir 
yardım mümkün müdür? Bu ciheti ; sorduk, 
Bu bir. ••••'• /.-/•'••!\..y.<\ ": 

İkincisi, bu adam Haydarpaşa'dan kalkıp bu
raya kadar geldiğine göre demek budala değildir, 
işo yarıyor. Ulaştırma Bakanı tahkik,etsin. • 

19 çocuğun hangi tahsil derecelerinde olduk-
I lannı da Millî Eğitim Bakanı soruşturup çocuk-
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larm tahsil derecelerine göre bir çare bülabilirse 
no âlâ. Maksat sosyal yardımdır. Bu 19 çocuktan 
no kadarı kıırtanlırsa o derecede ileri sosyal bir 

yardım yapılmış olur. 
BAŞKAN — Soru bitmiştir, gündeme devam 

ediyoruz. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —'-'Giresun Milletvekili Arif Hikmet Pa-
İnulioğlu'nûn, tasfiye edilen ve emekliye sevko-
İunan Dışişleri Bakanlığı memurları hakkında 
kamın teklifi ve Dışişleri ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/190) 

BAŞKAN — Teklifin reddin/e mütedair olan 
rapor daha evvel okunmuştur, rapor hakkında söz 
istiyen? 

Buyurun Arif Hikmet Pamukoğlti; 
ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) — 

Muhterem;"! arkadaşlar'; Dışişleri Bakanlığı me
murları arasında tasfiye lüzumuna kaani olan sa
bık Dışişleri Bakanımız 5250 sayılı bir kanunla. 
tasfiyeyi göze almış ve bu kanunun tatbikiyle 16 -
17 memuru, mevzu kanun hükümlerine, şimdi 
kısmen işaret edeceğim veçhile, Anayasa ve İh
san Hakları Beyannamesine ve Teşkilât' kanun
larına aykın olmak üzere tasfiye etmiştir. 

Nihayet zaman geçmiş; bunlardan her hangi 
birisine idari ve adlî kazaya müracaat hakkı ta
nınmadığı için vâki müracaatları bir taraftan ; 

Devlet Şûrası reddetmiş, diğer taraftan Dilekçe 
Komisyonumuz, 1 numaralı ana komisyonumuz, 
prensip kararı olarak, heyeti umumiyesi itiba
riyle reddetmiş, tanımamıştır. Fakat bu arada 
Danıştaya müracaat eden arkadaşımız komisyona 
dâhil bulunan bir zatın kendisine hasım oldu
ğunu öne sürerek aleyhindeki kararı bozdurmuş' 
ve 5250 sayılı Kanunun sarih hükmüne aykırı ola
rak bu arkadaşımız bir müddet sonra vazifesine 
iade edilmiştir. Biliyorsunuz geçenlerde o arka
daşlardan diğer birisi Meclisin yüksek karariyle 
memuriyetine iade edilmiş, ikincisi yine Meclisin 
ikinci bir karariyle aynı kanuna nazaran tasfiye 
edildiği halde, aynı hukuki durumda bulunması
na rağmen talebi reddedilmiştir. 

Şimdi, 5250 sayılı Kanunun şümulüne giren 
arkadaşlardan bir kısmının Meclis karariyle m e- • 
muriyete iadesi ve diğerinin ret edilmesi keyfi
yeti" elbette üzerinde hassasiyetle durulacak bir 
noktadır; Çünkü farklı bir muamele teşkil etmek
tedir. Kanunun, idari mercilere müracaat hakkı 
tanınmaması hükmü karşısında bir husumet öne 

sürülüyorsa bü; biraz sonra belirteceğim gibi aynı 
kanunun tatbiki keyfiyetinde tasfiye edilenler 
için de bu husumet mevcuttur. Nitekim Dilekçe 
Komisyonu ahiren diğer iki kişi hakkında biri
sinde ittifakla, diğerinde ekseriyetle karar al
mıştır. Bu huzurunuza herhalde arzedilecektir, 
Bendeniz şimdi Hariciye Teşkilât Kanununun 
bir zeylini teşkil etmek üzere va'z ve tedvin eşiü-
miş bulunan 5̂ 250 sayılı Kanunun, bir defa Ana
yasamıza, zaten evvelce de bir kaç defa huzuru
nuzda arzettiğim gibi hukuki ve kanuni mevzuata 
ve demokrasinin gayesine mugayeretini ispat et
miştir. Fazla başınızı ağrıtmak istemiyorum. 
burada her nedense her iki komisyon'raporu 
müktesep ihafcka temas etmemiştir." Mühim bir 
nokta tenkil eden müktesep "hak bu konuda en-
füsi bir hak almalı itibariyle ihlâl edilemez. 
Meselâ devletler hukukunca boşanma hakkı ol-
mıyan bir kadının'" evlenme ile böşahmamÂk 
hakkı müktesep olduğundan ihlâl edilemez. 
Yüksek Meclisin de aynı hukuki.esasata istina
den bir şahsin, memuriyet hayatında 25 sene 
28 sene çalıştıktan sonra mevzu (kanunlara gö
re kazandığı bir hakkı, 'bir (kararla ve yahut da 
dolambaçlı bir yoldan giderek tanımanıasnîa 
imkân yoktur. Esasen bu gibi durumlarda yi
ne âmme hukukuna dair olmak üzere son kabul 
edilen bir hükümle Büyük Millet Meclisi mük
tesep hakların siyanetini kabul buyurmuştur. 
Nitekim misal olarak arzedeyim ki, 3656 sayılı 
Teadül Kanunu ile 4598 sayılı Kanun üst de
recelere terfi bakımından müktesep hakka ri
ayeti sarahatle tesbit etmiştir. Demek oluyor 
ki, bizim, mevzuatımız da, bütün dünyada'tat
bik edilmekte bulunan müktesep hakkı tanı
mış ve kuvveden fiile çıkarmıştır. 

İnsan Hakları Beyannamesinin, zaten mu
cip' sebeplerde dercettiğim maddelerini her hal
de mütalâa buyurdunuz, onlara temas etmiyo
rum. Yalnız burada nazarı dikkati celbeden 
mühim bir nokta vardır. Nasıl oluyor da 5250 
sayılı bir Kanun zeyil olduğu halde kendisinin 
ek teşkil ettiği kanun hükümlerini hiçe sayma
ya vesile teşkil ediyor? 
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Arkadaşlar, Hariciye Tie$rilât Kanunu, ve 

Hariciyem Memurin: Kanunu; ve > bu husustaki 
Anayasa hükümleri tetkik edilirse şu neticeye 
varılır : Memurin Kanununun 16 ncı maddesi 
mucibince inzibat komisyonu kararlarına ikti
ran etmiyen ve sicile geçmiyen hususlar ve bil
cümle' muameleler hükümsüzdür. 

Yine Teşkilât ıKânununun 21 nci maddesi 
mucibince; tekaütlük' de dâhil olmak üzere, 
memurları 1 illgijlendiren bilcümle muamelâtta 
yetkili; organ. inzibat komisyonudur. 

Halbuki, sayın Dışişleri; Bakanı bu kürsüde, 
geçeri sene, 50 - 51 bütçesini/ izah ederken 
ibaret' ettiler? ki, 12 senedir Dışişleri, Bakanlığı 
tnzubat Komisyonu toplanmamıştır. Yani-keyfî 
olarak muamele yapılmıştır. 

O halde-bütün kanunları nazarı itibara al-
mıyarak. ekbirnkanunla; istenildiği gibi, arzu
ya tâbi" bir şekilde' muameleye; girişmek; ne 
hukuki esasata, ne teşkilâtın anevzu kanunları
na ve ne'de demokrasi ruhuna asla uymamak
tadır.* Bilhassa yüksek huzurunuza; getirilmiş 
buhman bu kanun teklifi iki: iısmı ihtiva; edi
yor.-: A 

Birincisi, idari ve adlîı kazaya müracaat 
hakkına sahip olmaksızın tasfiye edilenlere 
, aittir. ' I 

tkinci kısım ise 39 ncu; maddenin (]}) fık
rasına taalluk- ediyor, ki 39 ricu maddenin (B) 
fıkrasına tâbi bulunan diğer: memurlara nispet
le burada büyük ve mühim bir fark ;da vardır. 
O da şudur : ; 

Normal olarak diğer vekâletlerde bu mua-, 
meleyi inzibat komisyonları yapmaktadır. Fa
kat esefle söylemek yerinde olur ki, Dışişleri 
Bakanlığında üç şahıstan birisi Kâtibi Umumi, 
ikincisi de Kâtibi Umumi muavini olmak üzere 
bir heyet tarafından düzene konulmaktadır. 
Hattâ bunlardan birisi de bu kararın bâzıları
nı imzadan imtina etmiş durumdadır. 

Demek oluyor ki,; iki kişi, hukuki esasları, 
Anayasayı, demokrasinin ruhunu tnsan Hakla • 
rı Beyannamesini hiçe sayarak istediği şekilde, I 
istediği memuru tutup kapı dışarı edebiliyor. 
Sonra bu gibi memurlara birinci ve ikinci 
kısma dalül memurlara müracaat hakkı tanın
mıyor. Ne idari; ne adlî kazaya baş vuramıyor•! 

lar. Şimdi;şu kısa izahattan sonra Dışişleri Ko
misyonu ile "Bütçe Komisyonunun bu husustaki 
mütalâalarını ihtiva eden raporun birkaç nok-
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tasma müsaadenizle ;temas edeyim. Dışişleri .Ko
misyonunun raporunda deniliyor.: ki /: Yıllardır 
bakanlıkta inzibat komisyonu toplanmamış, kıP1 

nunlar tatbik edilmemiştir. Arkadaşlar, çöle 
acıdır, Büyük Millet Meclisine niyabeten vazi
fe gören bir komisyonun, her şeyden evvel, bu 
kanunun- anti demokratik olup olmadığını tet
kik etmeksizin, kanunların tatbik edilmemiş ol
masına- işaret etmesi. keyfiyeti üzerinde hassa
siyetle durmak icabeder. Kanunları; tatbik et
miyen bakan aleyhine gereken muamele ya
pılmış mı!. Bence durum bir parça daha farklı
dır, tâyin ve terfilerde kanunlara riayet olun
muştur ama keyfî hareket edilmiştir de! Usul 
bakımından bu işi inzibat komisyonu yapacak* 
ken 2 - 3 ldşilik bir heyet5 başarjnıştır; kendi
lerine sempatik gelhüyerileri pekâlâ^ bu hak
lardan mahrum etmişlerdir. îijte, benim; asıl iti
razım bu noktayadır: Yani ayni bakanlığın me
murları ; farklı; muamelelere tâbi tutulmuştur. 
Demokraside farklı muameleye tâbi tutulma-

; mak, su götürmiyen ıbir hakikat olduğuna göre, 
bu noktanın üzerine bir mim; koymak icabeder. 

İkinci mühim bir: nokta*;: Bu kabil muame-
leler, mevzu: kanunlar dışında;»•, Ihukuki esasları
mıza aykırıdır; Keyfî,muamele yoktur deni
liyor. Keyfî, muameleye memurları tabi tutmak 
şıkkı ihtiyar edilseydi' o zaman başka; hüküm 
vaz'ma hacet kalmazdı: deniliyor. Bir makama 
istenilen kimse gelsin, keyfî hareket edilsin, ne 
güzel;şey! Son; senelerdeki şikâyetimiz.bu nok
taya inhisar etmiyor mu idi l Bakanlara mut
lak takdir hakkını, tanımamak biricik emeli
miz değil; mi idi*?. îşte zaten bizim itirazımız 
da, kanuni mev7Aiat dışında, hukuka ve Anaya
saya demokrasiye aykırı bulunan bu icraatadır. 

Keza aynı raporda deniliyor ki, Büyük Mil- . 
1 et Meclisi Dilekçe Komisyonuna al akakların 
yaptıkları şikâyetlerin: varit görülmeyip reddo-
lunması kanunun tatbikmda isabet bulunduğu
nu gösteren delillerdendir. Muhterem arkadaş
lar ; sözlerime başlarken arzettiğim gibi; bu: gö
rüş bendenizce doğru: değildir; Çünkü aynı ka
nunla tekaüt edilenler hakkında Yüksek Mec
lisçe karar ittihaz edilerek memuriyetleri iade 
edilmiştir. . Keza Danıştay do bu şekilde karar 
ittihaz ederek. bir, arkadaşın memuriyetini iade 
etmiş bulunmaktadır^ 

Görülüyor ki, verilen: kararlarda, isabet yok
tur.. 
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Keza deniliyor ki, yine Emeklilik Kanunu- I 

nun 39 nen maddesinin (B) fıkrası Danıştaya 
müracaat hakkım sağlamıştır. Yüksek Meclis 
çok iyi hatırlar ki, bu hususta ittihaz edilmiş 
bir kararla böyle bir hak tanımamıştır. 

Sonra bir milletin millet olmasına en büyük 
belirtisi devam ve istikrarıdır. Bu gibi kanun
lar vaz'edildikten sonra değiştirilmemelidir de
niyor. Ne güzel bir delil, hattâ teklifimin ta
mamen lehinde bir delil! Bunca yıldır teessüs 
etmiş bir istikrarın nedense bir yıl, hattâ altı 
ay içerisinde her suretle hukuk kaidelerine 
umumi esasata, eklenildiği ana kanuna aykırı 
düşen bir kanunla bozulduğuna zerre kadar 
şüphe yoktur. Bu komisyon raporunun aley
hinde bir delil, yani bizim lehimizde bir delildir. 

Sonra raporda bunun antidemokratik bir1 

kanun olmadığı da belirtiliyor. Arkadaşlar, so
rarım! bir kanun şahsi hakları müdafaa sade
dinde ihkakı hak yollarını kapar, idari ve kazai 
mercilere müracaat imkânını büsbütün selbecler, | 
menederse, eğer buna antidemokratik kanun I 
diyemezsek, dünyada antidemokratik tek bir 
kanun yok demektir. Böyle bir zihniyetin, bil
hassa Dışişleri Komisyonu raporunda yer alma
sam cidden üzüntü ile karşılarım. Bu hususta 
bir muhalefet şerhi de vardır, muhalefet şerhini 
veren arkadaşlarımız kendi noktai nazarlarını 
müdafaa ederler, onlara bendeniz dokunmıya-
cağım. sadece kendi noktai nazarımı müdafaa 
edeceğim. Kabul veya tasvip hiç şüphe yok ki, 
Yüksek Heyetindir. Ben vicdani vazifemi yap
makla müsterihim. 

Bütçe Komisyonu da şu noktaya işaret edi
yor : Keyfiyet âmme intizamından olduğuna 
göre bu teklif mevzuubahis olmamalıdır. 

Arkadaşlar, beni müteessir eden nokta, 
Bütçe Komisyonunun raporunda böyle bir 
kaydın yer almış olmasıdır. Bütün hukuk âle
minde, yer yüzünde âmme intizamı mefhumu, 
salâhiyettar bir kanunun tetkikma mâni olmak 
ve millî hukuki nizamı korumak için kazai mer
ciler, mahkemeler elinde istisnai bir vasıtadır. 
tefriki kuva sistemini kabul eden Anayasa 
muvacehesinde burada asla mevzuubahis olamaz. 

Eğer mevzuubahis olduğunu bir an kabul 
edersek, nasıl olur da memurlar aynı kanunla 
tasfiye edildiği halele yeniden yerlerine iade 
edilebilirler. Böyle bir hukuk telâkkisine esef
le arzedeyim ki, ilk defa muttali oluyorum: 
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Âmme intizamı umumidir; enfüsi hakları de
ğil, cemiyetin hukukunu ilgilendirir. Âmme in
tizamı olsaydı tasfiye edilenlerin yahut teka
üde sevkolunanların bir kısmı memuriyetlerine 
iade edilemezlerdi. Çünkü âmme intizamı istis
na tanımaz, umumi ve mücerrettir. 

Keza Bütçe Komisyonu raporunda, 4 ve 
daha yukarı derecede bulunan memurlardan 
kurulan bir heyetin hiçbir zaman yanılmıyaca-
ğı hususuna işaret olunmaktadır. 

Arkadaşlar, gördünüz; verdiğim misallerle 
ispat ettim ki bu heyet yanılmıştır. Bunların 
içerisinde ahiren büyükelçiliğe terfi ettirilen 
bir arkadaşımız Hariciye Vekâletine son defa 
memuren iade edilen bir arkadaşımız için ben 
yanılmışım diyerek bir ortaelçi arkadaşımızın 
tavassutunu rica etmiştir. Bu ortaelçi, kanun 
teklifini komisyonda müdafaa etmiştir. O hal
de ne oluyor arkadaşlar? Kanun zaten vazı ve 
tedvin edilirken o zamanki Meclisçe öne sürü
len birtakım şüpheler beliriyor demektir. İşte; 
iltimas, hatır, gönül gibi birtakım sebepler 
maaosef bu kanunun tatbikında da istense de 
istenmese de kendisini gösteriyor. Bu itibarla 
kanun teklifi bir taraftan hukuki esasata uygun 
olarak bir şekilde muamele tatbikini diğer 
taraftan farklı muamelelerin kaldırılmasını is
tihdaf ettiğine göre Bütçe Komisyonu raporun
da yer alan bu hususun mesnedi yoktur ve 
zaten olamaz da. 

Efendim, mahkemelere müracaat hakkının 
selbedilişi keyfiyetinin mutlaka tasfiyeye tâ
bi tutulacak kimselerin ihkakı hak edeceği hu
susunu işrap etmezmiş noktasına gelince; 

Arkadaşlar; çok arza ederdim ki, Bütçe Ko
misyonu raporunu hazırlarken, bu kanunun mü
zakeresine ait zaptı da bir defa gözden geçirsin. 

Zabıt, cilt 12, dönem 8, toplantı 2 dir. Bakı
nız o zamanki Dışişleri Bakanımız, bu kanunu 
müdafaa ederken ne diyor? «Bu yüzden kazai 
mercilere giden her Hariciye memuru, bir karar 
alarak dönebilir. Eğer bu fıkra maddeden çıka
caksa. bendeniz kanunun tatbikatında izharı ae-
zederim». Yani o zamanki Dışişleri Bakanımız 
şunu söylüyor; ilerisinde var, başınızı ağrıtmı-
yayım mevzuatı kanuniye, bugünkü mahkeme 
teşkilâtımız, maalesef, bu gibi memurlara hak 
tanımaktadır, ben ihraç edemiyorum, ama onları 
ihraç edebilmek için öyle dragoniyen bir tedbir 

[ getirdim ki, istediğim tahakkuk edecektir! 
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Arkadaşlar; şuna da esefle işaret edeyim ki, 

sabık Dışişleri Bakanımızla, şahsan da konuş- i 
tum, arzulan bu kanunla hiçbir zaman is'af j 
edilememiştir. O zamanki Büyük Millet Mecli
sinin şüphe ve tereddütleri aynen tahakkuk et
miştir. Çünkü burada açıklamak istemediğim 
fakat yedimde isimleri mahfuz olan ve istiyene i 
gösterebileceğim şahıslar için o zamanki Dışiş- j 
leri Bakanına şunu hatırlatırım (bugünkü Sayın | 
Dışişleri Bakanı da lütfen iyi not etsinler) bir j 
takım evsaf izafesi ile, Hariciye elemanları içe
risinde çok mühim mevkiler işgal edenlerin tas
fiyesini istihdaf eden sabık Dışişleri Bakanı on
lardan bir tanesini de bugün tasfiye edememiş
tir. Kimi tasfiye etmiştir1? Kimsesiz plan, hak
kım yok ama müsaadeleriyle arzedeyim, zavallı 
17 arkadaşı. Birisi ölmüştür sektei kalbden, 
iki tanesi-ele içeri girdi, şimdi ancak geriye ka
lan 1'S veya 14 kişidir. 

Arkadaşlar; görüyorsunuz ki, eldeki kanu
nun hangi bakımdan olursa olsun tutar yeri 
yoktur; müdafaası, hele bugün içine girdiğimiz 
rejimde imkânsızdır öyle olduğu halde komis
yonlar da, elbette buna kaani olmadıkları için 
şayanı hayret mütalâalar serdederek bu işin 
alelacele sudan bîr hal çaresini bulmaya çalışmış
lardır. 

Benim vazifem elimi vicdanıma koyarak bu 
kanun teklifini Yüksek Meclise getirmekti; Bu
nun haricinde tabiî nihai karar Yüksek Mecli
sindir. 

BAŞKAN — Hadi Hüsman; komisyon adına. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADTNA TTÂDİ TTÜS- . 

MAN (İstanbul) —Muhterem arkadaşlar. Sayın 
arkadaşımız Arif Hikmet Pamukoğlu'nun tek
lifi iki maddeyi ihtiva ediyor. 

Birisi, Dışişleri Bakanlığı Kanununa ek ola
rak yürürlüğe konulan 5250 sayılı Kanunun gv- | 
cici. maddesinin son fıkrasının kaldırtması ve I 
buna bir fıkra, bir hüküm eklenmesini istihdaf 
ediyor. 5250 sayılı Kanun. 1948 yılında yürürlü
ğe girmiştir, Geçici maddesi, Dışişleri Bakanlı
ğında Genel Kâtibin başkanlığı altında dördi'.n-
cü ve daha yukarı derecelerden olmak üzere Ba
kan tarafından tâyin edilecek altı üyeden teş
kil edilecek bir heyetin Dışişleri memurları ara
sından sicilleri veya o "günkü durumları itiba
riyle Bakanlık teşkilâtında bırakılmaları caiz 
rrörülmiyenleri. tasfiye etmesi için salâhiyet 
vermektedir. I 
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Bu salâhiyet, kanunun hükmüne göre, altı 

ay gibi muvakkat bir devre için verilmiştir. Bi
naenaleyh Dışişleri Bakanlığı, kanunun yürür
lüğe girmesinden sonra bu heyeti teşkil etmiş 
ve heyet de kendisine verilen yetki dâhilinde ve 
6 ay müddet içinde yaptığı tetkikatla Bakanlık 
teşkilâtı içinde bulunmalarını caiz görmediği 
memurlarını tasfiye etmiştir. Maddenin son fık
rası, ki, arkadaşımız onun kaldırılmasını teklif 
ediyor, bu komisyonun alacağı kararlara karşı, 
idari ve kazai mercilerde dâva açılamaz şek
linde idi. Komisyonun, tasfiye ettiği memurla
rın adedi 17 dir. Arkadaşımızın dediği gibi, 
bunlardan bir kısmı Danıştaya veya Meclise 
müracaat etmişlerdir. Fakat Danıştay , madde
nin ihtiva ettiği hükme göre yapılan müracaat
ları tetkik etmemiş, yalnız bir tanesini şekil 
bakımından bozmuştur. Bozmasının sebebi de, 
heyeti teşkil eden üyelerden birisi ile kendi 
arasında başka bir mahkemeden ilâmla tevsik 
edilen bir husumetin mevcut olması dolayısiyle 
bu üyenin bitaraf hareket etmemesi ihtimalin
den mütevellittir. Bu itibarla Danıştay, metin
deki hükme dayanarak işin esasına girmemiş, 
yalnız bu vaziyeti mütalâa ederek şekil bakı
mından dâvasını kabul ederek tasfiye hükmünü 
kaldırmıştır. 

Yüksek Meclise yapılan müracaatlara gelin- * 
ce; filhakika birçok müracaatlar yapılmış, bun
lardan bir tanesinin müracaatı Dilekçe Komis
yonunca haklı görülmüş ve Dilekçe Komisyo
nunun bu yoldaki kararı Yüksek Heyetinizin de » 
tasvibine iktiran etmiş olması itibariyle katiyen 
kesbetmiş ve bu memur yeniden Bakanlık teş
kilâtına alınmıştır. Bundan sonra diğer bâzıları
nın müracaatı üzerine Dilekçe Komisyonunun ver-
diği kararlar Yüksek Heyetinizde müzakere 
edildiği zaman, kanunun arzettiğim sarih hük
mü karşısında bu müracaatların Büyük Millet 
Meclisince dahi tetkik edilmiyeceği neticesine 
varıldığı için bu müracaatlar kabul edilmemiş
tir. Bundan sonra yapılacak müracaatların bu 
vaziyet karşısında kabul edilemiyeceği gayet ta
biîdir. 

Arkadaşımızın teklifini Bütçe Komisyonu, 
bir kere şekil bakımından, muvafık görmemiş
tir. Çünkü bu hüküm, geçici maddenin hükmü, 
metinde de tasrih edilmiş olduğu veçhile, âncakal-
tı ay yürürlükte kalacaktır ve kalmıştır. Bu 
müddet ise 8 Ocak 1949 tarihinde sona ermiş-
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tir. Ve halen tatbik kabiliyeti yoktur, bir hü
küm ifade etmemektedir. Binaenaleyh, • hüküm 
ifade etmiyen bir kanun maddesinin bir fık
rasını kaldırmak, kanun tekniği bakımından, 
doğru olmadığı gibi, bu kaldırma yapıldıktan 
sonra dahi yine hükmü eari olmıyan bir ka
nun maddesine bilâhara bir fıkrai hükmiye ek
lemek de yine kanun tekniği bakımından doğ
ru görülmemiştir. Bütçe Komisyonunuz bu ka
naate -varmıştır. 

Bu itibarla arkadaşımızın bu teklifinin bi
rinci maddesini şekil bakımından doğru görme
dik. 

Arkadaşımızın teklifinin birinci maddesi
nin esasına gelince; o zaman Hükümetin his
settiği bir ihtiyaç üzerine hazırladığı kanun 
tasarısı yüksek heyetinize arzedilmiş, yine o 
zaman vâzıı kanun bu hükmü kabul etmiştir, 
bu salâhiyeti idareye tanımıştır. İdare, kendi 
teşkilâtına dâhil olan memurlar hakkında ka
nunun bu maddesini tatbik etmiş ve bu su
retle kanundan beklediği neticeleri istihsal 
etmiştir, kanunun hükmü tamamen yerine 
getirilmiş ve kanun da hükmen ortadan kalk
mıştır. Bu vaziyette aradan dört sene geç
tikten sonra memur sitatüsüne taallûk eden 
bir mevzuda bu gibiler hakkında tekrar bir 
karar almak ve onların alâkalı idari ve kazai 
mercilere müracaatlarını tanımak, hakikaten 
tessüs etmiş olan bir nizamı âmmeyi yerinden 
oynatmak,, haleldar etmek mânasına geleceği 
için, Bütçe Komisyonunuz bu yola gitmeyi 
doğru bulmamıştır. Kanun vâzıınm memur sta
tüsüne taallûk eden mevzularda aldığı karar
ları, istihsal eylediği neticeleri üç, dört sene 
sonra harekete getirmek, ve o neticeler üze
rinde tadile matuf birtakım kararlar almak, 
Bütçe Komisyonunuzca muvafık görülmemiş
tir. 

Kaldı ki, tasfiye muamelesi, şimdiye kadar 
memurlar hakkında tatbik edilen usullerden 
daha ziyade Dışişleri Bakanlığı memurları le
hinde olmak üzere arzettiğim gibi, kendi ara
larından ve yüksek derecelilerden seçilen bir 
heyetin tetkik ve takdirine terk edilmiş, al
dıkları kararlar bilâhara Bakan tarafından 
tasdik edilmiştir. 

Binaenaleyh istisnai şekilde alman böyle 
bir tedbirin, mevcut tasfiye hükümlerine naza-
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I ran memur lehinde daha geniş esasları ihtiva 

ettiği ayrıca meydandadır. 
Arkadaşımızın ifade ettikleri gibi, Bütçe 

Komisyonu bu heyetin hiçbir zaman yanılmı-
yacağını iddia etmemiştir. Dikkatle mütalâa 
etmiş olurlarsa görürler ki, Bütçe Komisyonu 
raporunda bu şekilde teşkil edilen heyetin 
verdiği kararlarda muhakkak bir isabetsizlik 
aramak caiz olamıyacağma işaret etmiştir. 
Sonra yine arkadaşımız Bakanlığın İnzibat Ko
misyonu kararına iktiran etmiyen tasfiye hü
kümlerinin bir kıymet ifade etmiyeceğini ay
rıca sözlerine ilâve etmiş bulunmaktadır. Hal
buki mevzuubahis olan kanunun geçici mad
desi, inzibat komisyonlarından ayrı olarak ye
ni bir komisyon teşkilini âmir bulunduğundan, 
yapılan muamelenin inzibat komisyonlarından 
muhakkak surette geçmesi iktiza edeceği iddi
ası yerinde değildir. Geçici madde, mevzuu 
tamamiyle ayrı bir sisteme bağlamış bulunmak
tadır. 

Arkadaşımızın teklifinin ikinci maddesi; 
5453 sayılı Kanunun 29 ncu - 39 olacak - mad
desinin B fıkrası mucibince «lüzum göısteril-
meksizin» emekliye sevkedilmiş olup meşru 
mazeretleri hasebiyle kanuni yollara müraca
atla haklarını aramak imkânsızlığı içinde kal
mış bulunan Dışişleri Bakanlığı memurları 
meşru mazeret sabit olunca haklarındaki emek
lilik ıkararı tarihinden itibaren memuriyetlerine 
devam edebilirler. 

Arkadaşlar, 39 ncu madde aynen (daireler 
lüzum gördükleri takdirde 30 hizmet yılını ik
mal edenleri emekliye sevkedebilirler) şeklinde 
bir hükmü ihtiva etmektedir. Yüksek Heyeti
nizce ittihaz olunan tefsir kararından evvel bu 
muameleye mâruz bırakınlan bâzı memurlar. 
Danıştay Kanununun kabul ettiği müddet içe
risinde Damştaya müracaat etmişler ve hakla
rındaki emeklilik muamelelerini bozdurmuşlar-
dır. Fakat Yüksek Heyetinizce ittihaz edilen 
karar badema bakanlıkların bu madde hakkın
daki. yetkilerinin mutlak olduğu şeklinde te
celli ettikten »sonra, haklarında sözü geçen B 
fıkrası hükmü tatbik edilen kimseler hiçbir za
man idari kaza merciine müracaat edemiyecek-
lerclir. Arkadaşımız (mazeretleri sabit olduğu 
takdirde lüzum gösterilmeden emekliye şevke-
dilenler emekliye sevkedildikleri tarihten iti-

I baren vazifelerine başlasınlar) diyor, Burada 
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mazeretleri sabit olduğu zaman kaydından, 1 
(Bütçe Komisyonu, idari kaza merciine müra
caat hakkının kendilerine verilmesi teklif edil
diği mânasını anlamıştı t'. Fakat bir taraftan 
da arkadaşımız, mazeretinden dolayı, müdde
tini geçirenlerden bahsetmektedir. Mazeretin
den dolayı müddetlerini geçirenlerin idari ka
za merciine esasen müracaat hakları kendili
ğinden sakıt olmaktadır. 

Danıştaya idari tasarruftan dolayı, umumi 
mahiyetteki müracaat müddeti yalnız'bir kı
sım vatandaşlar için, müstakil bir kanunla ta
dil etmek, takdir buyurursunuz ki 'doğru ol
maz, Kaldı k i ; yine arkadaşımız bu teklifin
de, mazeretlerine müsteniden müracaat edeme
dikleri sabit olursa, bu gibiler haklarındaki 
emeklilik muamelesinin bir lüzuma müstenit 
olup olmadığı teklif edilmeksizin vazifelerine 
başlasınlar, diyor. Böyle bir teklifi şüphesiz 
Bütçe Komisyonunuz kabul etmemiştir. 

Son olarak şunu da arzedeyim ki; bu gibi 
memurlara bir müracaat imkânı verilmiş olsa* 
dahi, son kabul buyurduğunuz tefsir kararı 
muvacehesinde, bu arkadaşların Danıştaya mü
racaat hakları kabul edilse dahi, son tefsir ka
rarı, idari mercilerin bu mevzuda mutlak yet
kilerini tanımış olması itibariyle müracaatları 
halinde, Danıştay, bu tefsirden sonra, bunlar 
hakkında hiçbir muamele yapmak imkânına 
malik değildir. Binaenaleyh arkadaşımızın tek
lifini kabul etmek de fiilî bir kıymeti, amelî 
bir faydası da olmıyacaktır. Bu mülâhazalarla 
'Bütçe Komisyonunuz sayın arkadaşımız Arif 
Hikmet Pamnkoğılu'nun teklifini ekseriyetle 
reddetmiştir. 

Takdir, Yüksek Heyetinizindir. 
BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, burada birkaç meselenin ayrı ayrı ay
dınlanması lâzımdır. Bir kere bu tasarı nasıl'çık
mıştır; bunu yüksek heyetinize arzetmeyi bir 
vicdani vazife sayarım: 

Bâzı hariciye memurlarının iyi görülmiyen 
ahvali o zaman Halk Partisi Gurupunda uzun 
ıızadıya münakaşaları, tenkidleri mucip olmuş vo 
bu vaziyetin ıslahı lüzumu hususunda umumi bir 
kanaat hâsıl olmuştu. Bunun üzerine Dışişleri 
Bakanlığınca tanzim edilen esaslar, yani hariçte 
güzel temsil edilmemiz arzusu, göz önünde tutu
larak, hariçteki temsilcilerimiz arasına halayık | 

.1952 0 : 1 
faktörler karıştırılmaması gayesini temin maksa-
diyle bu tasarı yüksek huzura gelmişti. 

Meclise geldiği zaman bunun amelî ve mües
sir şekilde işlemesi, bir komisyondan ziyade Mec
lisin murakabesi altında bulunan" Bakanın bu 
hâdise üzerinde çok dikkatli davranması ile müm
kün görüldü ve bu yolun adlî, kazai murakabe 
yolunu kapatan, istisnai, mahzurlu, tehlikeli, ve 
ağır bir şey olduğu göz önüne alınmış ve sami
miyetle arzediyorum, Bakanın İm husus üzerinde 
bizzat çok dikkat etmesi noktası Meclisçe hedef 
tutulmuştu. O zaman bu kazai yolun kapatılma
ması hakkında Mecliste iradedilen noktai nazar
lar olmuştu. Demin Pamukoğlıı'nun da söylediği 
gibi, Bakanın kürsüye çıkıp (Bu kanun bu şekil
de çıkmasında hor hangi fayda yoktur) şek
linde iradettiği mülâhaza üzerine, Meclisin bu 
meseleyo vermiş, olduğu azîm ehemmiyetle birle
şince, âdeta bu kanun mânevi bir mecburiyet al
tında bu suretle çıkmıştır. Fakat derhal şunu bir 
hakikati vicdaniye olarak ifade edeyim, o zaman 
Meclis.yolu açık olarak ifade edilmişti. Zabıtlar 
da tetkik edilirse görlecektir ki Devlet Şûrasına 
gitıno yolu kapalı, fakat Meclis yolu açıktır. Ta-
biatiyle (her Bakanın ef'alü muamelâtından do
layı Meclise gelip şikâyet olunabilir) mülâhaza
sının Meclisin o zaman bu kararı vermesinde 
âmil ve müessir olduğunu samimiyetle ifade ede
rim. Hâdise budur. 

Arkadaşlar, hâdise böyle olmakla beraber Mec
lise vâki olan müracaatlar son defa tezahür eden 
bir içtihatla kapanmış mahiyettedir ve bu bir ha
kikattir. Yani Pamukoğlu arkadaşımızın söyledi
ği gibi bundan 25-30 gün evvel bir Hariciye me
muru hakkında ittihaz olunan karar kabul edil
diği halde, bilâhara diğerlerinin hakkındaki ka
rar reddedilmiştir. Ortada böyle fiilî bir vaziyet 
yani müsavatsızlık vardır. Millet mümessili 
olan Meclisten adalet, hakkaniyet ve müsavat 
istiyen bir durum vardır. Pamukoğlu arkada
şımızın teklif ettiği kısım, birinci kısımdır. Bu 
kanunun, mesnedi ve mihrakı olan ikinci kısım 
hakkında Hadi Beyin yürüttüğü mütalâa varit
tir. Yani 39 ncu maddeye tevfikan.tekaüt edi
lenler hakkında Şûrayı Devlete gidilmesine, 
Meclisçe müttehaz 39 ncu maddenin tefsiri mâ
ni bulunmaktadır. Fakat bu kanunun mesnedi, 
ruhu vo esası bu değildir, Pamukoğlu'nun tek
lif ettiği tasarının mihrakı, esası, miftahı bi
rinci maddedir. Yani 39 ncu maddeye ait olan 
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mevzuun tetkiki değildir. Ya nedir? Heyeti I 
mahsusa hakkında (kaç numaralı olduğunu şim
di hatırlıyamadığım, ancak demin ne şekil ve ne 
mülâhazalarla çıktığını ifade ettiğim) kanunun 
birinci maddesinin ıslahına matuftur. Diyorlar 
ki; bu kanun altı ay zarfında icra olunur. Bu 
kanundan mutazarrır olan kimse varsa ve bu 
kanunun tatbikatında haksızlık olduğuna Bü
yük Millet Meclisi kanni olursa bunu ıslah eder. ı 
Olur mu böyle şey? 

Zatı âlinize bir misal arzedeyim: Pi tarihin
de Kıı vay i Millîyeye iştirak etmiyen zâbitan 
hakkında Bursa'da bir kanunla teşkil edilen 
Heyeti Mahsusa hakkında Büyük Millet Meclisi 
üç.dört tane kanun -çıkarmıştır. Yanlış işler 
yaptığı, Mecliste nazarı itibara alınmış, kanun 
çıkmıştır. Onun da kazai yolu kapalı idi, heyete 
bir salâhiyet verilmişti ve bu salâhiyetin iyi kul
lanılmadığına Şûrayi Devletçe kanaat getiril
miş ve Meclisten böyle bir karar çıkmıştı. 

Adalet, hakkaniyet denilen bir şey vardır. 
Milletin mümessili, koca bir Meclis bir hâdisede, 
muteriz olmadığı için - nefselenıre bakalım - öy
le karar vermiş, diğerinde de şöyledir böyledir 

• mülâhazası ileri sürüldüğü için başka, türlü ka
rar vermiştir. Bu- nokta aşikârdır. 

Binaenaleyh-, bendeniz fazla başınızı ağrıt-
mamayım; burada yapılacak bir iş vardır. O da, 
bu meselenin mümasili vaziyetindeki iki hâdise
de Meclisçe iki muhtelif karara vâsıl olunduğuna 
göre, bunun mazbataları tetkik edilerek adalet 
ve hakkaniyet dairesinde bir neticeye varılması 
hususunda istical etmemenizi tetkik edilmek 
üzere işin Anayasa ve Adalet komisyonlarında 
bir kere daha tetkik edilmesini teklif ve bu tek
lifimin kabulünü istirham ediyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Halil Imre. 
İT ALİL İMRE (Sivas) — Muhterem arka

daşlar; benden evvel konuşan arkadaşım bu işin 
bir kere de Anayasa ve Adalet komisyonlarında 
görüşülmesini teklif etmiş .bulunuyor. 

Hâdiselerin ve mevzuların diğer bir komis
yona havalesi, bu mevzuda Muhterem Heyetinizin 
kâfi derecede bir vuzuha ulaşmamış olması, me
selede müphem ve muğlak tarafların görülmesi j 
halinde vâki olur. Bu itibarla bir kere de bende
niz tenvire medar olacak ııiâruzatımı arzettikten 
sonra eğer tenevvür kemaliyle temin edilememiş 
olursa elbetteki teklife göre karar alınması lâzım
dır.- • • - • • , ' . • • : . • I 
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Muhterem arkadaşlar; benden evvelki arka

daşım, hâdisede Meclis yolunun açıklığını ifade 
ederek, kaza yolunun kapanmış olması dolayı-
siyle, Meclis yolu hakkında son müzakerelerde 
ittihaz edilmiş olan kararla, bir nevi içtihat yo
luna gidilmiş olması endişesiyle, bundan mütees
sir olacak zevatın nereye başvurması gerekeceğin
de mütereddit olduğu anlaşılmaktadır. 

Fakat muhterem arkadaşlar; hâdisede Meclise 
müracaatlarım,tetkik ile. alâkası yoktur. Mese
le. sadece bir idari tasarrufun kazai murakabe 
sahasına alınıp almmıyacağı bahsinden ibaret
tir. Bu hâdise, yine daha evvelki konuşmalar
da izalı edildiği gibi, 1948 senesinde, memleke
tin dış münasebet ve faaliyetlerindeki vazife
lilerin faaliyetlerinin mukayesesi neticesinden 
müteessir olunmakla, elem duyulmakla, o za
manın iktidarı bu meseleyi ele almış ve bunun 
ıslahı yolunda bir karar ittihaz edilmiştir. Bu 
karar, mevzuubahis olan kanunla tecelli etmiş
tir. Bu kanunla, bu memurların haklarında alı
nacak tedbirlerden dolayı kaza mercilerine baş 
vurmaları m en edilmiştir. 

Kanunları tedvin ederken, Şûrayi Devlete, yani 
idari kazaya baş vurma fonksiyonunun lüzum 
ve icapları hakkında ve dolayısiyle idari kaza 
fonksiyonunun neden ibaret olduğunun müta
lâası elbette lâzım ve mümkindir. 

İdari kaza fonksiyonunun vazifesi, kanunu 
hüsnü tatbikten ibarettir. Fakat hâdisede, bil
hassa dikkatinizi çekerim, kanun mevcuttur. 
Şu halde, vâzu kanun, teşriî meclis, bir kanu
nun tedvininde nelerle mukayyettir, neleri na
zarı dikkate almak mecburiyetindedir, hangi 
hukuk kaideleriyle mukayyettir; mesele bun
dan ibarettir. Bu itibarla teklif sahibi Pamuk-
oğlu arkadaşımız, Anayasadan ve İnsan Hak
larından uzun uzadıya bahsetmiş bulunmakta
dırlar ; 

Şıı halde arkadaşlar teşriî meclisin kanun 
yapma bahsinde salâhiyetinin, ancak müesses 
hukuk kaideleriyle takyit edilmesi lâzım gelir. 
Hattâ bununla da tahdit etmeyip, kanunun 
tedvini sırasında cemiyetin o zamanında mü
esses hukuk kaidelerine itibar etmek de lüzum
ludur. 

Şu halde -eski kanunu tâdil için gelen bir 
teklifin, ancak ve ancak bellibaşlı hukuk ka
idelerine aykırı düşüp düşmediğini mütalâa-
etmek icabedecektir, 
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Şu halde bir kere gu muhakkaktır ki, muh- I 

telif vesilelerle mevzuubahis olduğu gibi, bizde 
bir kanunun daha üstün mercilerde tetkiki im
kânı mevcut olmadığına göre, teşriî meclislerin, 
demin arzettiğim gibi, tek tahdidi hududu, za- . 
inanında müesses hukuk kaidelerine itibar et
mekten ibarettir. 

Şu halde bu kanun hangi nevi hakları ihlâl 
etmiştir, zamanın hangi nevi şartlarına uygun 
düşmemiştir, ki, biz, bugün bunun ilgası sure
tiyle, yani, vaktiyle kapanmış olan bir kazai 
mercii-tekrar açmakla, bir hakkın iadesine gay
ret etmiş olacağız. 

Biz muhterem arkadaşlar, Bütçe Komisyo
nunda bu lüzuma kaani olamadık. Yani evvelâ 
teşriî Meclisin salâhiyetini kullanarak tesis et
tiği bir kanunun ibtal ettiği hakları yeniden 
tesis etmek istemedik. Nihayet bu haklar ara
sında açık farklar da müşahede edemedik. Onun 
içindir ki, bu teklifin reddi cihetini iltizam- et
tik. Bu mesele, Bütçe Komisyonunda, bu yolda 
karargir oldu. .-

Arkadaşlar, bir idarenin memurları üzerin
de bir kanunu tatbik vesiylesiyle aldığı karar
ları, hükümet tasarrufları denilen ve sadece bıı 
hâdise için değil, meselâ pazartesi günkü ko
nuşmalarda münakaşası yapılan tâbiiyetten ıs
kat keyfiyetinde ele, bir icrai, idari tasarruf, 
bir ıskatı hak mahiyetinde olduğu için bunun 
idari kazanın dışında olduğunu ve bu sebeple 
doğrudan doğruya teşriî organın murakabesi 
altına almak icabettiğini nasıl ifade ve tasvip 
etmişsek buradaki kararımız da aynı hedefi 
gütmektedir. Hâdisede idari kazanın dışında 
bırakılarak idari tasarrufların neler olduğunu 
tadat etmenin mümkün olmadığını hukukçu 
arkadaşlarım benden çok iyi bilirler. Bu hâdise 
ve bilhassa arkadaşlarım. Mevzuubahis kanun, 
icra organının bir parçasına devamlı olarak ka
zai murakabenin dışında mutlak kararlar alma
sını temin eden bir kanun değildir; muvakkaten 
bir tasfiye imkânını sağlamak için, işi kaza me
kanizmasının kontrolundan alıp teşri organının 
kontroluna terketme yolunun tercih edilmesin
den ibarettir. Bu itibarla hukuka 'aykırılık 
bakımından hukuk sahası dışında bir arkada
şınız olmama rağmen bu bahsi iyi tetkik etmiş 
olduğuma itimat buyurmanızı rica ederim. 

tnsan Hakları Beyannamesine aykırılığın
dan bahsettiler, tnsan Hakları Beyannamesine | 
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gelince : Malûmuâliniz İnsan Hakları Beyan
namesi, 1947 - 1948 senelerinde Birleşmiş Mil
letler Umumi Heyetince kabul edilmiştir. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde ise, sadece bu ka
nunun maddelerinin gazetelerde neşri veya ta
mim edilmesi hedefi güdülmüştür. Yani sade
ce bir metin haline getirmek, bir nevi zamanın 
icaplarına göre hukuk kaideleri vaz'etmek şek
linde tedbirler almak yoluna gidilmiş değildir. 
Esasen Türkiye B. Millet Meclisinin henüz bu 
gibi hukuk kaidelerini hâvi bir kanun yapmak 
dâvasında olmadığı, bunun belki ileride müm
kün olabileceği aşikâr olup bu, diğer dünya 
millet meclislerinin vaz'etmiş oldukları hukuk 
kaideleri ve kanunları arasında müşterek bir 
nevi hukuk temin etme bakımından atılmış bir 
adımdan ibarettir. Ama bunun hiçbir vakit, mil
letin teşriî, icrai ve. kazai kuvvetlerinin muva
zenesi bakımından teşriî hükümler vaz'etme
sindeki serbestisini tahdit eder mahiyette olma
dığını da arzetmek isterim. 

Binnctice, bu bahiste kanaatlerin tebellür 
etmiş olması itibariyle muhterem heyetinizi da 
ha fazla meşgul etmek arzusunda değilim. Büt
çe Komisyonunuzun meseleyi kemali ile ve hak
lara her halde itinakâr olarak tetkik ettiğini 
ve icranın da bu mevzuda sübjektif bir hakkı 
olabileceğini ve bu hakkın ihlâl edilmesinin doğ
ru bulunmıyaeağını kabul etmenizi rica eder, 
bu itibarla da Bütçe Komisyonu raporunun ka
bulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüblü. 

SUAD HAYRI ÜRGÜBLÜ (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu hâdisede tam bir 
vicdan huzuriyle karar verebilmemiz için ben 
de afaki bir surette bu mevzua, alâkadar ol
muş ve bilhassa bu işte alâkalı bâzı insanların 
müdafaasını deruhte etmiş ve çeşitli kararlar 
istihsal etmiş bir arkadaşınız sıfatiyle ışık tut
mayı kendime vicdan borcu biliyorum. 

Şahsi bütün işlerin dışında tamamen kaniim 
ki, Hariciye Vekâleti memurları, diğor bütün 
vekâletlerin memurlarının tâbi olduğu .statüle
rinin dışında, fevkmda ve daha takyitli zabı
talar altında çalışmak mecburiyetindedirler ve 
bu sebeple memleketin şeref ve haysiyetini dı-
şarda korumak mesuliyetini taşıyan insanlar 
olmaları sıfatiyle, tasfiyeye tâbi tutulabilirler. 

Memleket içinde hizmet gören bir memurla 
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memleket dışında çalışan, Türk milletinin şeref 
ve haysiyetini hariçte temsil eden memur ara
sında cezai ve idari bakımdan fark mülâhaza 
edilebilir. Yalnız bu kanunun tedvininde Hari
ciye hakkındaki tenkid, diğer vekâletler hak
kındaki bir tenkide nazaran ne kadar ağır olur
sa olsun, burada da adalet kaidesinden ayrıl
mamak gerekirdi. Pamukoğlu kanunun müza
keresi sırasında Dışişleri Bakanının bir ifade
sinden bahsetti. Hakikaten tasarının bir me
murun mahkemeye müracaat baklanı refeden 
hükmü karşısında Meclisin gösterdiği hassasi
yet üzerine bakanın: «Ancak bu kanunu bu şe
kilde kabul ettiğiniz takdirde mesuliyet deruh-
dc ederim.» demesi ve İm ifadede ısrarıdır ki 
o maddenin tedvininde âmil olmuştur. Hâdise
nin muhtelif safhalarını bırakırsak ve doğru
dan doğruya bir vatandaşın idari ve kazai mer
cilere müracaat haklarını refeden mevzuu tet
kik edersek karşımıza iki müessese çıkar. Bun
lardan birisi Anayasa, diğeri İnsan Hakları Be-
yannam esidir. 

Anayasadaki hükümleri tekrar etmek iste
mem, Yalnız, esaslı olarak bir göz atarsak şu 
hükümleri görürüz : 103 ncü madde; hiçbir ka
nunun Anayasaya aykırı olamıyacağı temelini 
kurmuştur. 82 nci madde: «Türkler gerek ken
dileri, gerek kamu ile ilgili olarak kanunlara 
ve tüzüklere aykırı gördükleri halleri yetkili 
makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine 
tek başlarına veya toplu olarak haber verebi
lirler ve şikâyette bulunabilirler.» der. İdari 
makamlara her türlü müracaat kapısını açan 
ve bu hakkı tanıyanların acaba bu hâdisede ol
duğu gibi, mahkemelere müracaat hakkım ret 
edişinin bir izahı var mıdır? 59 ucu madde; 
her Türkün, herkesin mahkeme önün do dilediği 
araçlarla' hakkını müdafaada tam serbestisini 
esas tutar. 51 nci madde, idari dâvalara bak
mak üzere Danıştayı kurar. Burada müdafaa 
vasıtasında serbestiyi kabul eden Anayasa vâzıı 
kanununun, müdafaa hakkını reffetnıek ihtima
lini münakaşa edebiliriz. Benim şahsi kanaatim 
vâzıı kanunun hiçbir zaman vatandaşın hâkim 
huzuruna gitmesi hakkını reffetmiediği merke
zindedir. Bunu böyle kabul edelim. Müdafaa 
hakkı yok. Mahkemeye de gidemez. Bütün ka
pılar Anayasa ile kapanmış olsaydı dahi medeni 
âlem başka bir kapı açmıştır. însan Hakları 
Beyannamesini, Halil Imre arkadaşımın kıy-
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J metli izahatı zaviyesinden mütalâa etmekte güç

lük görüyorum. Vatandaş hakkı üzerinde în
san Hakları Beyannamesinin iki esas kararı 
vardır: 

Birisi; vatandaşların umumi insan hakları
na mugayir olan bir hâdisede millî mahkemele
re müracaatlarını tesbit eder. Millî mahkeme
ler de dinlemezse yine İnsan Hakları Beyanna
mesi ile Milletlerarası Mahkemeye müracaat 
hakkını kabul eder. Hükümetiniz Meclisten ka
nunu geçirsin veya geçirmesin, insan Hakları 
Beyannamesini imza edip kabul ettikten ve ni
hayet yine Avrupa İnsan Hakları Beyanna
mesi de Hükümet tarafından kıymetli mümes
silimiz Sayın Prof. Köprülü eliyle Hükümet na
mına imza edildikten sonra bu esaslardan na
sıl ayrılacağız? Bunu kendi kendimize ve hukuk 
âlemimize sormak mecburiyetindeyiz. Benim 
şahsan müdafaa ettiğim ve bütün hukuki sa
lâhiyetini yakından bildiğim iki dâvada garip 
iki karar alındı. 

Birinci karar, 5250 sayılı Kanunun malûm 
maddesinin son fıkrası, idari ve adlî kaza mer
cilerine müracaat hakkını tanımadığı için biz 
bu dâvaya bakamayız dendi. O dâva geçti. 

İkinci hâdisede, Danıştay, heyeti teşkil 
eden azadan birinin tasfiye edilen memurun bir 
evlenme sebebiyle ve. aralarında birtakım hâdi
seler geçmiş bulunmasını esas alarak, encü
menin verdiği kararı bitaraf saymamak sure
tiyle ref' etti. Encümenin çalışma müddeti bit
tiği için karar iptal olundu ve bu zat Hari
ciyeye tekrar intisap etti. Danıştay o dâvanın 
da esasına bakmadı, bir vatandaşın aleyhinde, 
bir vatandaşın lehinde hiçbir suretle esasa te
mas etmeden ve bunu salâhiyeti dışında göre
rek karar verdi. 

Şimdi böyle bir vaziyet karşısında ben tah
min ederim ki, Sayın Dışişleri Bakanı, bilhas
sa kendi memurları hakkında verilmiş olan 
kararı tatbikte adalet esaslarına, en ufak bir 
inhiraf göstermeden tatbikte hepimizden faz
la hassastırlar. Binaenaleyh işi, leh ve aley
hinde karar verecek kadar olgun telâkki et-

' iniyorsanız daha derin bir tetkika tâbi tutmak 
üzere, bendeniz de Feridun Fikri arkadaşı
mızın tekliflerine iştirak ederek, komisyona ha
valesinde bilhassa adlî isabet olacağını yük-

I sek heyetinize arzederim. 
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' FERİDUN FİKRÎ • DÜŞÜNSEL (Bingöl) I 

— Efendim, kısa bir noktayı arzedeceğim, de- | 
m in unutmuşum. Bütçe Komisyonunun, tüzük 
mucibi varılmış bir kararı var. Fakat.-kuv
vetli bir muhalefet olduğunu da tebarüz et
tirmek isterim. Bakınız muhalefet ne şekilde? 
Dört arkadaşın muhalefet şerhi yazılı, iki 
arkadaş da müstenkif, zannederim ancak ye
di. arkadaş lehinde. 

Muhalefet şerhim yazanlar bakınız ne söy
lüyor : 

İdari mercilerce ittihaz olunan bir karar 
aleyhine vatandaşın kaza merciine baş vurmak 
hakkını iptal ve .dolayısiyle idarenin kazai 
murakabesini bertaraf eden 5250 sayılı' Ka
nunun muvakkat maddesi hükmünün kaldırıl
masına taraftarız. Bu kanun hükümlerinin 
halen yaşamamakta olduğu hakkındaki nok-
tai hazara ela iştirak etmiyoruz. Filhakika ka
nunun tatbik süresi nihayet . bulmuştur. An
cak bu tatbikatın tesiratı muayyen vatandaş
lar üzerinde berdevamdır ve bu vatandaşların 
zaman zaman Anayasanın 82 nci maddesine 
müsteniden yüksek Meclise müracaat ettikleri 
de bir vakıadır. 

Kanun teklifinin ikinci maddesinin reddi 
muvafık olur. 

Bu itibarla kanun teklifinin yalnız bir mad
de olarak şu şekilde tadilen kabulü muvafık 
olur kanaat ve mütalâasmdayız. 

Altında da dört arkadaşın imzası var. İki 
de müstenkif var. Komisyonun diğer azaları 
ekneriyet teşkil ediyor. 

Bununla beraber şunu arzetmek isterim ki; I 
Bütçe Komisyonu, da bu işi halletmemiştir. 

Bendenizin hulasaten teklifim; isticale ma
lini yok. Adalet ve Anayasa komisyonları şa
yet Bütçe Komisyonunu teyit ederse febiha. 
Bu işin tekrar tetkikinde her halde fayda var
dır, adalete vusul için istical etmemek muva
fık olur. 

BAŞKAN — Halil îmre, buyurun. 
HALİL ÎMRE (Sivas) — Muhterem arka

daşlar; gayretim; adalete ve hakka vusul yollarım 
kesmek değildir. . 

Adalete, hakka vusul için bir kere daha beş 
kere daha müzakere edilmesi matlup ise, şimdi
den tezi yok, muhtelif komisyonlara havale edil
sin. ' ̂  ••'.'•'• • 
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ve kemaliyle yapıldığı için, bir. karar ve bir ka
naate vusulüne yardım etmekten ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar, mesele, kapanmış olan, 
Meclise şikâyet yolunu tekrar açmak ve şimdiye 
kadar belirmiş olan içtihat yollarına yeni bir is
tikamet vermek dâvası değildir. Böyle olsa tek
rar şikâyet ederler. 17 arkadaş, 17 defa şikâyet 
eder. 17 kişinin şikâyetini komisyon teker teker, 
nazara alır, tetkik eder ve bir karara bağlar. Bu 
şikâyetler aynı usul dâhilinde Mecliste müzakere 
edilir. 

Bu itibarla idari tasarrufun icraı tasarrufun, 
teşriî Mecliste murakabesine müdahaleye ait ne 
İçtüzükte ve ne de Anayasada hiçbir müdahale-
kâr kayıt yoktur. Bu yollar daima açıktır. Her 
müştekiye karşı usulü dairesinde şikâyet yolları 
kapanmış değildir. Bu yolda 17 şikâyet olmuş 
değil, iki şikâyet olmuştur. Onu takip edecek 
şikâyetleri, şu istikamette bir karara bağlamak 
için müttehaz bir karar tebellür etmiş sayılamaz. 

Arkadaşlar, bilhassa dikkatinizi, alâkanızı . 
rica ederim, mesele bir teşriî yolun, açılması dâ
vası değil, bir kanun iptal edileceği vakit o ka
nun ne şerait altında vaz'edilmiştir, bunu na
zarı itibara almalı. Binaenaleyh ilgası bahsindeki 
saik nedir? Bunu araştırmamız tabiîdir. Mesele 
bundan ibarettir. Hangi meselelerin kazai mura
kabenin şümulüne alınıp almmıyacağı bahsinde 
biraz evvel maruzatta bulunmuştum. Burada 
konuşan Suad Hayrî Beyin ayrica bir ifadesine 
dikkat nazarınızı çekerim. Biraz evvel mâru
zâtta, bulunurken salâhiyetleri hudutsuz olan teş
riî organın mânevi tahditleri hukuk kaidelerin
den ibarettir, demişti. İnsan Hakları Beyanna
mesi de bu hukuk kaidelerine eklenmiş bir mevzu-
adan ibarettir. Fakat asla Meclisin murakabesi 
bahside dikkatle bağlı kalacağı bir Anayasa hük
müne erişmiş değildir. Bu temenni edilir. İn
san Hakları Beyannamesinin bütün milletler ta
rafından tedvin, edilen hükümlerin buna,, yani bu 
Beyannameye bağlı kalmasını araştırabiliriz. 
Ama, İnsan Hakları Beyannamesinin, dünya hu
kuku, bilhassa /taknin yolunda kıymeti, henüz 
Anayasa hükmünde ve Milletlerarası Anayasa 
hükmünde olmadığına işaret etmek isterim. 

Bu itibarla arzettiğim gibi, hakka vusul ba
kımından, henüz endişe pek az bile olsa, 3 - 5 ko
misyona havaisinde hiçbir mahzur yoktur. En
dişenin neden ibaret olduğunu ve nerede bulun-" 
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duğunu sarahaten bilmemiz ve bu tereddüdün 
izalesi için de komisyona gitmesinde fayda var
dır. Bunu herhalde bilmemiz lâzımdır, arkadaş
lar. 

BAŞKAN — Hadi Hüsman. 
HÂDÎ HÜSMAN (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlar; Feridun Fikri arkadaşımızın beyan-
larmdaki iki noktaya temas edeceğim; 

Bu kanunun hükmü kalmamış, fakat kaldırıl
mış. mı, buyurdular. Kendileri de gayet iyi tak
dir ederler k i ; hükümleri ve tatbik imkânları 
muayyen devreye inhisar eden kanunların, müta-
akıp bir kanunla kaldırılmaları mûtat değil
dir. Bütçe kanunlarını misal olarak kendilerine 
arzedebilirim. 

Yine Feridun Fikri arkadaşımız, gayet nazik 
bir noktaya temas ettiler, Bütçe Komisyonu, bu 
kararını ekseriyetle vermiştir, buyurdular. 

Çok rica ediyorum, komisyonlarımızdan bu
raya gelen kararların daima ittifakla geldiği vâ
ki değildir. Ekseriyetle gelen kararlar üzerinde 
Yüksek Heyetiniz daima kararlarınızı vermek
tesiniz. Bu itibarla bir komisyon kararının ek
seriyetle verilmiş olmasının mevzu ile hiç alâ
kası yoktur. Ben usul meseleleri üzerinde çok 
hassas olan ve bilgi sahibi bulunan Ferudun 
Fikri arkadaşımızın bu noktaya hiç temas etme
mesini temenni ederdim. 

Arkadaşlar; bir de insan Hakları Beyanna
mesinden ısrarla bahsedilmektedir. Bugün ya-
şıyan ve hükmünün tatbikma imkân mevcut 
olan bir kanun karşısında olsaydık, insan hak
larından bahseden arkadaşlarımla ben de tanıa-
miylo beraber olurdum. Fakat halen talb'k kabili
yeti kalmamış vo esasen muayyen bir devrede tat
bik edilmek üzere kabul edilmiş ve tatbik edil
miş, ye ondan sonra da hükmü kalmamış ve ara
dan da dört sene geçmiş olan bir kanun karşı
sında insan haklarının şu veya bu hükmünün 
bu kanuna muhalif olduğundan bahsetmek doğ
ru değildir, mümkün de değildir. 

Aradan geçen müddet dört sene olmasaydı da 
14 sene olsaydı yine insan haklarından bahsede
bilir mi idik? -

Mevzuubahs olan kanun, tatbikatı yapılmış, 
netayici istihsal edilmiş bir kanundur. 

Bililyor sunuz ki, yine mevcut kanunlarımız, 
müracaat için bir müddet kabul etmişlerdir; 60 
gün, üç ay, 90 gün ve saire /gibi. Bu müddetlerin 
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kabulünden maksat, bir taraftan alâkalıların 
bir an evvel müracaatlarını temin etmek, işleri 
tasfiye etmek, olduğu gibi, ikinci maksat ve ga
ye de bu işlerin, bir müracaat ve şikâyet halin
de, hadis oldukları tarihe mümkün olduğu kadar 
yakın bir devrede tetkik imkânını sağlamaktır. 
Aradan dört beş sene geçmiş'hâdiselerin-yeniden 
tetkik edilmesi halinde bu muameleleri ifa eden 
o zamanki alâkalıların bulunmasmdaki ve o za
man o kararlarında âmil ve saik olan maddi ve 
mânevi şart ve dedilleri ortaya çıkarmaktaki 
müşkülâtı takdir buyurursunuz. Bütün bu mâru
zâtımıza binaen Bütçe Komisyonunuzun raporu
nun tasvibini rica ederim. 

Bir noktayı daha arzedeyim: Kanun kaza 
yollarına müracaat edilemez, demiştir. Hâdise 
ve hüküm bundan ibarettir. 

Bu cihetin de Yüksek Heyetinizce nazarı dik
kate alınması icabeder mütaâasmdayım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum efendim. 

Yüksek Riyasete 
Müzakere kâfidir. Reye konmasını teklif 

ederim. 
Denizli Milletvekili 

Eyüp Şahin 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakereler kâfidir. Kifayetin oya konması

nı arzederim. 
Çanakkale Milletvekili 

Nusret Kirişeioğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Bu hususta müzakere kâfidir, reye konulma

sını rica ederim. 
Afyon Karahisar Milletvekili 

Avni Tan 

BAŞKAN — Görüşmenin yeterliğini oyunu
za arzediyorum. (Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler...' Kabul edilmiştir. 

Bir önerge var, okuyacağız : 

14. V . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

Arzettiğim sebeplere mebni tasarının Anaya
sa <ve Adalet komisyonlarına havalesini arz ve 
teklif eylerim. 

: _ Bingöl 
F. F . Düşünsel 
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BAŞKAN —- Teklifin Anayasa ve Adalet 

komisyonlarına havalesini mutazammın olan, 
Feridun Fikri Düşünsel arkadaşımızın önerge
sini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Kanun teklifi Anayasa ve Adalet komisyon
larına havale edilmiştir- (Alkışlar) J3 

2. — Millî Piyango İdaresinin 1950 yık bi
lançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/183) [1] 

BAŞKAN —Raporu okutuyorum. 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1951 yılı 
Aralık ve 1952 yılı Ocak ve Şubat ayları hesabı 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu (5/52) [2] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 
Tasnif heyetinin raporu okunacak : 

Yüksek Başkanlığa * 
Avrupa Konseyi Istişari Meclisinin 26 Ma

yıs ve 15 Eylül 1952 tarihlerindeki dördüncü iç
tima devresi toplantılarına memleketimizi tem
sil etmek üzere. katılacak üyeler için yapılan 

[1] 180 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 182 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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seçime (272) zat katılmış ve neticede aşağıda 
adları yazılı olanlar hizalarında gösterilen oy
ları almışlardır, arzolunur. 

Tasnif Heyeti 
Bursa İstanbul Tokad 

N. Yılmaz A. H. Başar H. Koyutürk 

Süad Hayri Ürgüblü 
Hayrettin Erkmen 
Feridun Ergin 
Ziyad Ebüzziya 
Cihad Baban 
Zeyyad Mandalinci 
Osman Kapani 
Rıza Erten 
Nadir Nadi 
Hüseyin Cahit Yalçın 

(Kayseri) 
(Giresun) 
(Ürfa) 
(Konya) 
(izmir) 
(Muğla) 
(izmir) 
(Mardin) 
(Muğla) 
(Kars) 

269 
269 
268 
264 
263 
261 
261 
254 
210 
138 

(Allah muvaffak etsin sesleri). 

4. — Uçucular için tazminat kanunu tasa
rısı ve Millî Savunma, Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (1/318) 

BAŞKAN'— Evvelki Birleşimde tümü üze
rinde söz istiyen olmamış, maddelere geçilmişti. 
Birinci madde üzerinde söz istiyenlere söz ve
riyorum. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Başlık 
hakkında söz istiyorum. (Ekseriyet yok sesleri). 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Yapılan yoklama neticesinde 

ekseriyet olmadığı anlaşılmıştır. 16 Mayıs Cu
ma günü saat 15 te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,12 
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B — YAZILI SORULAR . 

1. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, Kars'
ın Kağızman ilçesi Çamışlı Köyünün kaymakta 
olan arazisi, hakkında ne gibi tedbirler alındı
ğına ve alınacağına dair, sorusuna İçişleri Ba
kan Vekili adına Müsteşar Osman Sabri Adal'ın 
yazılı cevabı (6/496) 

8 . X I I . 1951 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki hususun içişleri Bakanlığınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile arzedem. 

Kars Milletvekilleri 
Fevzi Aktaş Sırrı Atalay 

Kars'ın Kağızman ilçesinin Çamışlı Köyü 
arazisi kaymaktadır. Muhtemel tehlikeleri ön
lemek üzere içişleri Bakanlığı ne düşünmekte
dir? Ne gibi tedbirler almıştır ve ne gibi ted
birler alınacaktır î 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 
iller id. U. M. 

S. I. M, 
Sayı: 21124-5, 5940 

Hulâsa : Heyelana mâruz 
Çamışlı Köyü Hk. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
v12 . X I I . 1951 gün ve Kanunlar Müdürlü

ğü 6/496/2740/6104 sayılı buyrukları karşılı
ğıdır. 

Kars'ın Kağızman ilcesine bağlı Çamışlı 
köyü arazisinin kaymakta olduğuna ve muhte
mel tehlikeleri önlemek üzere Bakanlığımızca 
ne düşünüldüğü ve ne gibi tedbirler alınmış 
ve alınacağına dair olan Kars Milletvekillerin
den Sayın Fevzi Aktaş ve Sırrı Atalay'in ya
zılı soru önergeleri üzerine gerekli inceleme ya
pıldı. 

Bu ilin Kağızman İlcesine bağlı Çamışlı 
köyünden başka, Kosor ve Kozlu köylerile Çıl
dır ilcesine bağlı Kertene ve Bulanık köyleri
nin de heyelan durumu Bayındırlık. Bakanlı
ğınca mahallerinde tetkik ettirilmiş ve müte
hassıs Jeolog tarafından tanzim olunan 3.IX. 
1948 tarihli rapora müsteniden nakli gereken 
Çamışlı Köyünün tedrici olarak naklinin sağla

nacağı, o tarihte iskân işleri Genel Müdürlü
ğünün bağlı bulunduğu Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı tarafından Kars Valiliğine bil
dirilmişti. Müteakip senelerde bu Genel Mü
dürlüğün sırasiyle bağlandığı Tarım ve Devlet 
Bakanlıklarınca ödenek temin edilememiş ol
masından bu naklin şimdiye kadar yapılama
mış olduğu anlaşılmıştır. 

insan ve hayvan kaybını önleyici tedbirler 
alınmış isede konunun, jeolojik inceleme bakı
mından Bayındırlık Bakanlığına ve naklin ic
rası bakımından da, 5098 sayılı Kanunun ikin
ci maddesi mucibince Toprak've iskân işleri 
Genel Müdürlüğüne intikal eylemiş bulundu
ğundan mütebaki safhanın alâkalı bakanlık
lardan takip olunabileceğini ve filhal idari ba
kımdan Bakanlığımızca yapılacak başkaca bir 
işlem bulunmadığını sayğıyle arzederim. 

13 . V . 1952 
İçişleri Bakanı V. Y. 

Müsteşar 
O. S. Adal 

2. — Kastamonu Milletvekili Hayri Tosun-
oğlu'nun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 429 ncu maddesinin tatbik şekline ve mev
cut yanlış tatbikatın önlenmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sorusuna Adalet Bakam adına 
Müsteşar vekilinin yazılı cevabı (6/593) 

19 . II . 1952 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

özeti : 1086 sayılı Kanunun 
429 ncu maddesi karşısında 
nakız kararlarına karşı Yargı-
taym tashihi karar talebinin 
tetkika yetkisi bulunmadığının 
ve mevcut yanlış tatbikatın 
önlenmesi için Adalet Bakan
lığınca no düşünüldüğünün 
yazılı olarak cevaplandırıl
ması: 

1927 tarihinde Yüksek Meclisçe kabul Duyu
rulan ve o tarihten beri hukuk dâvalarında usu
lü muhakemeyi gösteren 1086 sayılı Kanunun 
429 ncu maddesinde beyan edilen usuli hükmün 
tatbik edilip edilmediğini ve demokrasi iktidarı 
sırasında mühmel ve aksi tatbikata mâni ve ruhu 
kanuna muvafık tatbikatın yapılması lâzımgeldi-
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ğinin Adalet Bakanlığınca hukuk mahkemeleri
ne tamim edilmiş olup olmadığının anlaşılması 
için aşağıda yazılı hususların yazılı olarak açık
lanmasını saygılarımla rica ederim. 19.11.1952 

Kastamonu Milletvekili 
Hayrı Tosunoğlu 

1. 1086 numaralı Hukuk Muhakemeleri Usu
lü Kanununun 1927 tarihinde kabul edilmiş bu
lunması dolayısiyle 25 seneden beri sabık iktidar 
zamanında bu kanunun 429 ncu maddesi hüküm
leri nasıl tatbik edilmiştir. 

2. Adı geçen kanunun mezkûr 429 ncu mad
desi (Mahkemei Temyiz, esbabı kanuniyeden do
layı bir ilâmı nakzederse dâvayı . , . gönderdiği 
o mahkeme iki tarafı celp ve istima ettikten son
ra Mahkemei Temyizin nakız kararına ittiba olu
nup olunmıyacağma karar verilmesini ve 
(o mahkeme kararı sabıkda ısrar ederse işbu 
karar esbabı zaideye istinat etse bile temyizi 
dâva vukuunda heyeti umumiyece dairei hu
susiye bozma kararının vacibülittiba olup ol
madığı tetkik olunarak vacibülittiba ise hük
mü veren mahkemenin kararı nakız, değilse tas* 
dik edilir. Heyeti umumiyeden sâdır olan ka
rara ittiba mecburidir.) Hükmünden anlaşılan 
usulî muamele nedir? 

3. Bu maddenin 2 nci fıkrasında nakız .ka
rarı üzerine mahallî mahkemelerce gün tâyin 
edilmiyerek bozma kararı tebliğ edilmekle; boz
madan müteessir olanlara tashihi karar müra
caatı hakkının kanuni mesnedi nedir, Bozma 
kararı üzerine mahallî mahkemesi gün tâyin 
edilen tebliğ zarflariyle bozma ilâmını taraflara 
tebliğ etmekle beraber gösterilen duruşma gü
nüne iki tarafı celp ve istima etmek usulünü 
neden tatbik etmemektedir? 

4. Bu madde hükmüne muhalif olarak tem
yiz nakzı üzerine ikinci fıkranın tatbik edilme
den nakızdan müteessir olanın tashihi karara 
müracaat hakkı kanunun hangi hükümlerinden 
istimbat olunmaktadır? 

5. Bu madde gereğince yapılması lâzımge-
len usulü muameleye riayet edilmemekle tem
yiz Hukuk ve Ticaret dairelerinin evvelce ver
dikleri bozma kararını kaldırarak tasdik kararı 
vermeye yetkisi var mıdır? 

6. Beşinci madde hilâfına reyini naksile 
bildiren hususi dairenin tashihi karar yoliyle 
bozmayı kaldırıp tasdik kararı vermekle ilk 

5.1952 0 : 1 
I hükmü veren mahallî mahkemesinin ısrar ve 

bundan müteessir olan vatandaşın hukuk hey
eti umumiyesine temyizi dâva etmek hakkına 
Yargıtaym tecavüz etmek hakkı var mıdır? 

7. Adalet Bakanlığı 429 ncu maddenin tat
biki hakkında ne düşünmektedir? 

8. Son on sene içinde Yargıtay Ticaret vo 
Hukuk dairelerinden nakzedilip de (mahallî 
mahkemelerince ısrar veya ittiba kararı veril
meden) yalnız nakız kararının tebliğini mütaa-
kıp ayni dairelere kaç aded tashihi karar müra
caatı vâki olmuş ve kaç nakız kararı kaldırıla
rak tasdik kararma çevrilmiştir. 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 8. I I I . 1952 

Hu. îş. U. Müdürlüğü 
Sayı özel : 3461 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Genel Kâtip, Kanunlar Müdürlüğü ifadesiyle 
alman 21. I I . 1952 tarih ve 6/59^-3156/6902 sa
yılı yazılarına karşılıktır : 

Kastamonu Milletvekili Hayrı Tosunoğlu ta
rafından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 429 ncu maddesinin tatbik şekline ve 
mevcut yanlış tatbikatın önlenmesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair verilen yazılı sorunun, 
gerektirdiği ihsai malûmat elde edildikten sonra 

, cevaplandırılacağının İçtüzüğün 153 ncü mad
desi 'gereğince önerge sahibine iblâğına mü
saadeleri saygı ile arzolunur. 

Adalet Bakanı Y. 
. . Müsteşar V. 

T.-C. 
Adalet Bakanlığı 13 . V . 1952 

Hu. İş. U. Müdürlüğü 
I Özel : 6742 

B. M. Meclisi Başkanlığına 
Genel Kâtip ve Kanunlar Müdürlüğü ifade

siyle alman 21. I I . 1952 tarih ve 3156/6902 -
6 -593 sayılı yazıya karşılık ve 8 Mart 1952 tarih 
ve 3461 sayılı yazıya ektir. 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 429 ncu maddesinin tatbik şekline ve 
mevcut yanlış tatbikatın önlenmesi hususunda no 

I düşünüldüğüne dair Kastamonu Milletvekili Hay-
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ri Tosunoğlu tarafından verilen yazılı soru ce
vabı aşağıda arzedilmiştir. 

1. 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 429 ncu maddesi bu kanunun yürii-
lüğo girdiği tarihten beri şu suretle tatbik edil
miştir : 

Yargıtay bir ilâmı nakzederek dosyayı ma
hallî mahkemesine iade edince taraflardan biri
nin müracaatı üzerine nakız ilâmı her iki tarafa 
tebliğ olunur. Tebliğ tarihînden itibaren 438 nci 
maddenin sondan üçüncü fıkrasında yazılı 15 
günlük tashihi karar süresi geçtikten sonra yine 
'taraflardan birinin müracaatı ile gün tâyin ve 
her iki taraf duruşmaya davet olunur. Duruşma
da bozma ilâmı okunduktan sonra tarafların mü
talâaları dinlenir ve mahkemece bozmaya uyulup 
uyulmaması hakkında bir karar verilir. Nakza 
ittiba halinde bozma kararı dairesinde gereken 
tahkikat icra ve neticesine göre hüküm verilir. 
Israr halinde ise yine taraflardan birinin temyizi 
üzerine dosya incelenmek üzere Yargıtay Hukuk 
Genel Kuruluna gönderilir. 

2. 429 ncu maddeyi, değişik 438 nci madde 
ile birlikte mütalâa etmek lâzımdır. Filhakika 
438 nci maddeye göre temyiz kararlarına karşı, 
tefhim veya tebliği tarihinden itibaren 15 gün 
içinde tashih istenebilir. 438 nci maddedeki bu 
hüküm gayet sarihtir ve Temyiz Mahkemesinin 
yalnız tasdika mütedair olan hüküm ve karar
larını değil bozmaya taallûk eden hüküm ve ka
rarları da şümulü içine almıştır. Bu itibarla 
bundan evvelki bentte izah edilen 429 ncu mad
dedeki merasimin ifası tashihi karar talebinin 
reddinden veya tashihi karar süresinin geçme
sinden sonra mümkün olabilir. 

3. Bu sualin cevabı da yukarda 2 numaralı 
suale cevap arzederken verilmiş bulunmaktadır. 
Filhakika 438 nci madde gereğince bütün Yargı
tay kararlarına karşı tashihi karar yolu açık 
olduğundan alâkalılara evvelâ bu haklarını kul
lanmak imkânını vermek lâzımdır. 

4. Bu bendin cevabı da 2 numaralı bende 
verilen cevapta ifadesini bulmuştur. 

5. Yargıttayın nakız kararlarından sonra 
dahi kanunun metnine göre karar tashihi yo
luna gidilmesi mümkün olduğundan eğer hâdi
sede 440 nci maddedeki tashih sebeplerinden 
biri veya birkaçı mevcut ise Yargıtay Hukuk veya 
Ticaret Dairesi evvelce verdiği bozma kararını 
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kaldırarak mahallî mahkemenin hükmünü tas
dik edebilir. Ancak; tashih sebeplerinin hiçbi
risi mevcut olmadığı halde nakız ilâmında ileri 
sürdüğü hukuki noktai nazarı değiştirerek ilâmı 
tasdik etmesi umumi hukuk prensiplerine göre 
doğru değilse de mer'i kanunumuzun 440 nci 
maddesinin 3 numaralı bendi böyle bir yola gi
dilmesini dahi mümkün kılac'ak tarzda yazıl
mıştır, 

6. Yukarda izah edildiği gibi bozma kara
rından sonra tashihi karar yoluna başvurulma
sını Usul Kanununun 438 nci maddesi kabul et
miştir. Bu vaziyet karşısında Yargıtayın bozma 
kararından sonra yapılan tashihi karar talep
lerini tetkik etmesi kanuna uygun bulunduğun
dan bunda vatandaşların hukukuna bir tecavüz 
bahis konusu değildir. 

7. Bakanlığımız bu mevzudaki düşüncesini 
sevkettiği ve halen Büyük Millet Meclisi Adalet 
Komisyonunda incelenmekte olan Hukuk Muha
kemeleri Usulü Kanunu tasarısında ifade et
miştir. Buna göre bozmadan sonra karar tas
hihi yolu ipka edilmiştir. Ancak tashihi karar 
sebepleri üzerinde durularak gerekli değişik
likler yapılmış ve bilhassa tasarıya dereolunan 
bir hükümle Yargıtayın bir mesele üzerinde bir 
dâva dolayısiyle hukuki noktai nazarını ifade 
ettikten sonra aynı dâvada bu noktai nazarı de-
ğiştiremiyeceği esası kabul edilmiştir. 

8. Son on sene içinde Yargıtay Ticaret ve 
Hukuk dairelerinden nakzedilip de yalnız nakız 
kararının tebliğini mütaakıp ayni dairelerce tas
hihi karar yolu ile incelenerek' tasdik kararma 
çevrilen karar miktarı aşağıda gösterilmiştir : 

a) İcra ve iflâs dairesine son on sene içinde 
585 aded tashihi karar talebi vâki olmuş bu 
miktarda 76 sının bozma, kararı kaldırılmak su
retiyle onama kararma çevrilmiştir; 

b) Ticaret Dairesine son on sene içinde 
2607 karar tashihi talebi yapılmış bunlardan 
87 si hakkında bozma kararı kaldırılarak ona
ma kararı verilmiştir. 

c) Birinci Hukuk Dairesince son iki sene 
içinde 14 iş hakkında nakız kararı kaldırılarak 
onama kararı verildiği anlaşılmıştır; 

d) İkinci Hukuk Dairesince on sene içinde 
52 karar, tashihi karar yolu ile bozma kararları 
kaldırılmak suretiyle onama kararma çevril
miştir : 
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e) Dördüncü Hukuk Dairesinden tashihi 

karar üzerine 147 dâvaya ait tashih talebi kabul 
olunarak-tasdik kararma çevrilmiştir; 

f) Beşinci Hukuk Dairesince bu dairenin 
teşekkülünden bugüne kadar 1078 karar tashihi 
talebinden 34 ü hakkında bozma kararı kaldı
rılmış ve onama kararma çevrilmiştir. 

Keyfiyet üstün saygı ile arzolunur. 
Adalet Bakanı 
R. Nasühioğlu 

3. — Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Erkut'-
un, yurdun muhtelif bölgelerinden Adana'ya ça-
h§maya gelmiş olan ziraat işçilerinin tesbit 
edilen asgari ücret ihtilâf'ı yüzünden işsiz kal
dıkları hakkındaki haberin doğru olup olma
dığına ve bu hususta ne gibi âcil tedbirler alın
dığına dair sorusuna Çalışma Bakanı Nuri öz-
san'ın yazılı cevabı (6/659) 

2 . V . 1952 
Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 

Aşağıda yazılı hususların İçtüzük hükümle
ri gereğince Çalışma Bakanlığı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
rica ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Halil Sezai Erkut 

1 Mayıs 1952 tarihli Yeni İstanbul gazete
sinde şayanı dikkat bir haber çıkmıştır. Buna 
göre; 

Yurdun muhtelif bölgelerinden Adana'ya 
çalışmaya gelmiş olan binlerce ziraat işçisinin 
tesbit edilen aşari ücret ihtilâfı yüzünden işsiz 
ve perişan bir halde kaldıkları, hattâ birçokla
rının dilenmekte bulunduğu, yatacak yerleri 
olmadığı durumun çok ciddî ve acıklı olduğu 
yazılmaktadır. 
. Bu hâdise doğru mudur? İhtilâf neden mey

dana gelmiştir, asgari ücret komisyonunda iş 
veren temsilcileri bulunmamış mıdır? Komisyo
nun kâran hakkında Bakanlığa bir itiraz vuku-
bulmuş mudur? Asgari ücret tesbit edilirken 
hangi kıstaslar göz önüne alınmıştır, tâyin olu
nan ücret tarafların durum ve şartlarına uy
gun mudur? Bu acıklı durum) hakkında Bakan
lıkça ne gibi tedbir alınmıştır? 

İ952 Ö : İ 
T. C. 

Çalışma Bakanlığı 
Teftiş Kurulu 

S a y ı : 274 

14.V.1952 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
3 .V . 1952 tarihli ve 3550/7676/6-669 sayılı 

emirnamelerine bağlı, Kırşehir Milletvekili sa
yın Halil Sezai Erkut 'un yazılı sorularına ce
vaplarımı arzediyorum : ' 

1. Bilindiği veçhiTö İç Kanununun 32 nci 
maddesi 25 .1.1950 tarihli ve 5518 sayılı Ka
nunla tadil edilerek, iktisadi ve içtimai zaru
retler dolayısiyle Çalışma Bakanlığınca lü
zum görülecek yerlerde ve işlerde işin mahi
yet ve hususiyeti göz önünde tutularak işçilere 
ödenecek asgari ücretlerin tesbiti cihetine gi
dilebilmesi sağlanmıştır. Bu yetkiye dayanıla
rak Seyhan bölgesinde tarım işçilerinin 1951 
yılında olduğu gibi 1952 yılında,da asgari üc
retlerinin tesbiti, 8 .1 .1951 tarihli (asgari üc
retlerin tesbitine mütaallik' yönetmelik) hü
kümleri dâhilinde yapılmıştır. 

Tesbit komisyonunda, bu husustaki mevzu
ata tamamen uygun olarak, Çalışma Müdürü, 
iş veren temsilcisi, işçi temsilcisi, sendikalar 
temsilcisi, ticaret ve ziraat odaları temsilcileri, 
belediye temsilcisi vo Hükümet tabibi bulun
muşlardır. 

2. Bu mahallî komisyon; 
a) O mahaldeki hayat pahalılığını, 
b) O mahaldeki ücretlerin vasatisini, 
c) İş şartlarını, 
d) İşçilerin vasati hayat seviyesini, inceli-

yerek âdil ve kâfi bir asgari ücret tesbitine 
çalışmış ve neticede ekseriyetle, haftalık ücre
tin, yemek iş verene ait olmak şartiyle, 18 lira 
olmasına karar verilmiştir. 

3. Bu karara taraflar, itiraz etmişlerdir. 
İş Kanununun 32 ve talimatnamesinin 13 ncü 
maddeleri gereğince itirazlar, Çalışma Bakan
lığında beş 'kişilik kurulda incelenmiş ve 1951 
senesindeki ücretlerin (16,5 lira) artırılmasına 
sebep ve zaruret görülmiyerek mahallî komis
yonun kararı bozulmuş, haftalık ücret, geçen 
seneki gibi, yemek iş yerene ait olmak şar
tiyle 1.6,5 lira olarak tesbit edilmiştir. Karar, 
t>u husustaki mevzuat gereğince tarafımdan 
tasdik olunarak kesinleşmiş ve mahalline bildi
rilmiştir. , ' 
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4. Mahallî komisyon kararının bir evvelki 1 

seneye nazaran fazlalık arzetmesi bidayeten 
bir kısım, iş verenleri telâşa düşürmüş, diğer 
taraftan bu bölgeye, her sene aynı mevsimde 
olduğu gibi, işçi akını vukubulmuştur. 

Bu tarihlerde Sayhan'daki işçi Barındırma 
Yurdunun meccanen yatılan 154 yatağından 
her gece asgari 100 yatağın boş kaldığı 'tesbit 
edilmiştir. 

Telâş ve tereddüt, mahallî komisyon kara- ' 
rmın geçen seneki hadde indirilmesiyle zama
nında giderilmiş ve bugün de o bölgede İş Ka
nununun tatbikatından mümbais bir güçlük 
bahis mevzuu bulunmamaktadır. 

Arzederim. 
Çalışma Bakanı 

N. özsan 

4. — Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil'-
in, Türkiye ile îran arasında yolcu ve mal transit 
riakliyatınt kolaylaştırmaya dair Anlaşmanın 
fiilen işler hale gelebilmesi için şimdiye kadar 
neler yapıldığına dair' sorusuna Ulaştırma Ba
kam 8 ey fi Kurtbek'in yazılı cevabı (6/663) 

6 . V . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini 
saygılarımla rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Cahid Zamangil 

Yazılı soru : 
Türkiye ilo Iran arasında yolcu ve mal 

transit nakliyatını kolaylaştırmaya dair 25 . 
XII . 1949 tarihli Anlaşma yürürlüğe girmiş 
olmakla beraber, fiilen işler hale gelebilmesi 
için aşağıda yazılı muamelelerin yerine geti
rilmesi gerektiği malûmdur : 

1. Transit muamelelerinde koordinasyon 
sağlayıcı makam olarak idare organlarından 
birisini tayin ve tavzif etmek. (Anlaşma, mad
de 13). 

2. Anlaşma tatbikatında nazaret edecek 
karma komisyonun bir an evvel kurulması için 
teşebbüs almak. (Anlaşma, madde 12). 

3. a) Türkiye'den iran'ın içine kadar uza
narak transit nakliyatı yapacak - resmî mües
seselerden başka - hususi şirketlerin haiz ol- I 
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ması lüzumlu görülen vasıf ve şartları tâyin 
ve ilân etmek, 

b) Bu şartlara göre seçilen müesseseleri 
Iran Hükümetine tavsiye etmek (Protokol 11, 
madde 1). 

Yukarıda yazılı hususlarda, , şimdiye. kadar 
neler yapılmıştır'? - . . ; . . . , 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 14". T . 1952 

Tarife Ticaret D. Bask. 
Sayı : D. D. 6/1-678, 3502 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına-
8 . V . 1952 tarihli Genel Kâtiplik Kanunlar 

Müdürlüğü sözlü. 6/663-3575/7720 . sayılı yazı
ları karşılığıdır. 

Türkiye ile Iran arasında yolcu ve mal 
transit nakliyatını kolaylaştırmaya dair An
laşmanın fiilen işler bir hale gelebilmesi için 
şimdiye kadar neler yapıldığına dair Trabzon 
Milletvekili Cahid Zamangil tarafından verilen 
yazılı soru önergesine ait cevabın ilişik olarak 
sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Ulaştırma Bakanı 
Seyfi Kurtbek 

Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil'in Türki
ye ile Iran arasında yolcu ve mal transit nakli
yatını kolaylaştırmaya dair anlaşmanın yürü
tülmesi hakkında yazılı sorusuna mütaallik ce

vabi not 
1. Anlaşmanın 19 Araık 1951 de 5847 sayı

lı Kanunla yürürlüğe girmesi üzerine Şubat 
1952 tarihinde Dışişleri Bakanlığının teşebbü-
siyle bu bakanlıkta içişleri, Gümrük ve Tekel, 
Ekonomi ve Ticaret ve Ulaştırma Bakanlığı 
mümessillerinden müteşekkil bir komisyon teş
kil edilmiş ve anlaşmanın yürütülmesi için ge
rekli şart ve imkânları tetkik vazifesi bu ko
misyona verilmiştir. 

2. Anlaşmanın 13 ncü maddesinde zikredi
len yetkili makamlar arasında koordinasyon 
sağlamak işini üzerine alacak merkezî idare ma
kamının, Dışişleri Bakanlığında toplanmakta 
olan komisyonun tavsiyelerinin tetkiki netice
sinde Hükümetçe tesbit olunacağı tabiîdir. 

3. Yukarda bildirilen komisyonun teşkili
ne takaddüm eden devrede Dışişleri Bakanlığın
ca ilgili bakanlıklar nezdinde anlaşmanın 12 
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nci maddesinde kurulması kabul edilen daimî 
karma komisyonun, Iran Hükümetince her han
gi bir işarda bulunulmadığı bildirilmekle bera
ber, Türk temsilcileri itibariyle teşkil sureti, 
yeri ve vakti hakkında mütalâa sorulmuştur. 

Dışişleri Bakanlığındaki komisyonun çalış
maları bu husustaki görüşün de daha vazıh ola
rak belirmesini temin edecektir. 

4. Filihakika anlaşmanın mühim hükümle
rinden biri de II numaralı Protokolün 1. mad
desinde karşılıklı tavsiye olunacak kamyon iş
letme müesseselerinin vasıflarının tâyin ve tes-
biti içidir. 

Komisyonca, bu işte vazife alacak müesse
selerin tesbitinde Devlet Demiryolları üzerinde 
durulmuştur. Ancak Devlet Demiryolları idare
si bu işi üzerine alacak durumda değildir. 

1952 yılı Bütçesinde mevcut işletmenin dahi 
tahsisatı daraltılmıştır. Bugünkü Teşkilât Ka
nunu muvacehesinde ise kurulacak bir ortaklı
ğa iştirak imkânı da yoktur. 

Bu vaziyet karşısında tavsiyeye §ayan ortak
lıkların vasıflarının tesbiti üzerinde komisyon 
ayrıca durmak zaruretinde kalmıştır. 

Komisyon bu -ortaklığın vasıflarım tesbit 
edince ya bu vasıflara uygun yeni bir ortaklık 
kurularak bunun veyahut bu vasıfları haiz ol
duklarını beyan ve isbat eden mevcut ortaklık
ların Iran Hükümetine tavsiye edilmesi yoluna 
gidilecektir. Anlaşmalara göre nakliyecilerin 
vasıflarını ve bu vasıfları haiz müesseseleri mü-
tekabileh Iran Hükümetinin de bildirmesi lâ
zımdır. Halbuki yukarda da işaret edildiği üze
re mezkûr Hükümetçe bugüne kadar bir işar 
vâki olmamıştır. 
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