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1. — GE0EN TUTANAK Ö2ETÎ 

7 >; Birinci oturum 
1953 yılı Bütçe kanunu tasarısının 16 . I I . 

1958 Pazartesi gününden itibaren görüşülmesine 
başlanılması kabul olundu. 

Ankara Mebusu Talât Vasfi öz'ün, Türk Ce
za Kanununun 4055 sayılı Kanunla değiştirilen 
403 ncü maddesinin yorumlanması hakkındaki 
Inergesi ile Niğde Mebusu Halil Nuri Yurda-
S&İ&aiî ÎUkerî Memurlar hakkındaki 1455 sayılı 
&Kö*aftrn 8 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir olan kanun teklifi, istekleri üzerine geri veril
di. 

Gündemde bulunan kanun teklif ve tasarıla
rının sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki 
Önergeler, kabul olundu. 

Millî Korunma Kanununun tadiline dair olan 
kanun teklifinin birinci maddesi, üzerinde bir 
müdâet görüşüldükten sonra dikkate alman 
önerge île birlikte Bütçe Komisyonuna verildi. 
Di§er maddelerinin görüşülmesi, birinci madde 
iU ilgili bulunmaları itibariyle geri bırakıldı. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci oturum 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Kuruluş 

ve Memurları Kanununa bâzı hükümler eklenme
sine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelle
rinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılması 
hakkındaki Kanunla, 

Çalışma Vekâletinin Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 4841 sayılı Kanuna ek Kanun, ka
bul edildi. 

Subay ve Askerî Memurların Mecburi Hizmet
leri ve istifaları hakkındaki kanun teklifi ile, 

Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Müttefik Dev
letler ile Japonya arasında Washington'da im
zalanan ve Japonya ile Barış Andlaşmasının 15 
nci madde (A) fıkrasının tatbikmdan doğacak 
ihtilâfların halline dair olan Anlaşmanın onan
ması hakkındaki kanun tasarısının birinci gö
rüşülmeleri bitirildi." 
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Temyiz Teşkilâtının Tevsiine dair 1321 sayılı 
Kanunun sekizinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifinin birinci maddesi üze
rinde bir müddet görüşüldükten sonra 

12 . 2 . 1953 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Çanakkale Mebusu 

F. Apaydın ö. Mart 
Kâtip 

Bolu Mebusu 
t. Güle* 

Sorular 
Sözlü sorular 

Çankırı Mebusu Kâzım Arar'in; Çankırı Atış 
Okulu eğitim sahası içine abnan merkez kaza
sına bağlı Hıdırlık Köyü halkının nereye nakil 
ve iskân olunacağına ve istimlâk edilecek arazi 
hakkında ne gibi bir muamele yapılacağına dair 
sözlü sorusu Devlet, İçişleri ve Millî Savunma 
vekâletlerine gönderilmiştir (6/954). 

tsparta Mebusu Said Bilgiç'in; 1944 sene
sinde milliyetçilerin mâruz kaldıkları işkencele
rin vukubulmadığı yolunda Ulus Gazetesinde neş
redilen makaleler hakkında ne düşünüldüğüne, 
işkence hâdisesi üzerinde bir tahkikat yapılıp ya
pılmadığına ve faillerin bugün hangi vazifeler
de istihdam edildiklerine dair sözlü sorusu Baş
vekâlete gönderilmiştir (6/955). 

İsparta Mebusu Said Bilgiç 'in; Türkiye Millî 
Talebe Fedarasyonu tarafından yabancı memle
ketlere tertiplenen seyahatlere ve Talebe Fede
rasyonuna şimdiye kadar yapılan para yardımı
nın miktarına dair sözlü sorusu Millî Eğitim Ve

kâletine gönderilmiştir (6/956). 

Yazü% sorular 
1. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 

Malatya Vilâyetine bağlı kaza, nahiye ve köyle
rin sulama ve içme suları işlerine, Darende'ye 
elektrik cereyanı verilmesi işine bir an evvel 
başlanılmasına, Pütürge'nin Şiro Irmağı üze
rindeki köprünün yapılmasına ve bütün kaza 
yollarını Malatya'ya bağlıyacak Devlet yollan, 
kaza ve köy ve içme sulan için 1952 yılı Bütçesin
de ne kadar tahsisat verilmiş olduğuna ve şim
diye kadar neler yapıldığına dair yazılı soru 
önergesi, Bayındırlık ve İçişleri vekâletlerine 
gönderilmiştir. (6/952). 

2. — Diyarbakır Mebusu Nâzım önen'in 
6 . II . 1953 tarihli Ulus Gazetesinde « Tuhaf 
bir teklif > başlığı altında neşredilen umumi 
efkârı şüpheye düşürecek mahiyetteki yazı 
hakkında ne düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi, Başvekâlete gönderilmiştir. (6/953). 

Teklifler 
1 .— Bingöl Mebusu Feridun Fikri Düşün-

sel'in, Jandarma Efradı Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/498) (İçişleri, Millî Savunma ve Bütçe ko
misyonlarına) 

2. — Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcıoğlu 
ve 18 arkadaşının, Askerî Muhakeme Usulü 
Kanununda değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi (2/499) (Millî Savunma ve Adalet 
komisyonlarına) 

3. — Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barut
çu ve 3 arkadaşının, Askerlerin Zat İşlerine 
Taallûk Eden Dâvalannın Tetkik ve Muhake
me Usulü hakkındaki Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi (2/500) (Millî 
Savunma ve Adalet komisyonlarına) 

4. — Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
ve 3 arkadaşının, Beden Terbiyesi Kanunu
nun yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi (2/501) (Millî Eğitim ve Bütçe komis
yonlarına) 

5. — Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu 
ve 3 arkadaşının, Düğünlerde Men'i İsraf at Ka
nununun yürürlükten kaldınlması hakkında ka
nun teklifi (2/502) (İçişleri ve Adalet komis
yonlarına) 

6. —- Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barut
çu ve 3 arkadaşının, İzalei Şekavet Kanununun 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/503) (İçişleri ve Adalet komisyonlarına) 

7. — Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barut
çu ve 3 arkadaşının, Memurlann Tahsil Müesse
selerinde Talebe Olamıyacaklanna dai<r olan Ka* 
nunun yürürlükten kaldırılması hakkında ka
nun teklifi (2/504) (İçişleri ve Millî Eğitim ko-
misyonlanna) 



BtEÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,08 

REtS — Reisvekili Fikri Apaydm 

KATİPLER : İhsan Gülez (Bolu), ömert Mart (Çanakkale). 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Hatay seçim çevresi mebuslarına kadar 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

yoklama yapıldı). 
REİS — Birleşimi açıyorum efendim. 

1. — Erzurum Mebusu Sdbri Erduman'm 
1953 yılında yeniden teşkil edilecek kazaların 
sayısına ve kurulmalarının hangi zaruret ve esas
lara istinat ettiğine dair İçişleri Vekilinden 
sözlü sorusunun geri verilmesi hakkında öner
gesi (6/947, 4/319) 

Meclis Yüksek Reisliğine 
Bugünkü gündemin 24 sırasında yazılı soru

mu geri alıyorum. Müsaade buyurulmasını ar-
zederim Hürmetlerimle.. 

Erzurum Mebusu 
Sabri Erduman 

RElS — Geri vferilmiştir. 

2. — Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barut
çu ve 2 arkadaşının, 55, 356, 3410, 3550 ve 4007 

5.— 

1. — Hindistan'a gidecek olan heyetin se
çimi. 

REİS —' Efendim, gündem dışı olarak, bir 
hususu arzedeceğim : Vâki davet üzerine Hin
distan'a gidecek heyet için 1952 yılı Bütçe R 
formülü gereğince Riyaset Divanınca tesbit edi
len iki misli aday Üstesini okuyorum : 

sayılı kanunların yürürlükten kaldırılması hak
kındaki kanun teklifinin geri verilmesine dair 
önergesi (2/414), 4/320) 

9 . II.. 1953 
Yüksek Reisliğe 

55, 356, 3410 3550, ve 4007 sayılı kanunların 
yürürlükten kaldırılması hakkındaki kanun tek
lifimizin tamamlanmak üzere geri verilmesini 
saygılammızla rica ederiz. 

Trabzon Mebusu Ordlı Mebusu 
Faik Ahmed Barutçu Hamdi Şarlan 

Sinob Mebusu 
Nuri Sertoğlu 

İbrahim Stobaşı 
Nail Geveci 
Müfit Erkuyumeu 
Halûk Şaman 
Nusret Kirişcioğlu 
Mustafa Güicigil 
Kâmil Tayşı 
Samin înal 
Galip Kınoğln 
Cevdet Baybuı» 

REİS — Geri verilmiştir. 

SEÇİM 

Halil Atalay İçel 
Salih Fuad Keçeci İstanbul 
Seyfi Oran İstanbul 
Sahi Yaver İstanbul 
Behzat Bilgin İzmir 
Muzaffer Âli Mühto Kastamonu 
Emin Develioğlu Kayseri 

j Hidayet Aydmer Konya 
Antalya | Tarık Kozbek Konya 
Aydın | Hamdi Dayı Muş 
Balıkesir j Süreyya Dellaloğlu Niğde 
Bursa { İsmail Işın Samsun 
Çanakkale, j Salih Esad Al'peren Trabzon 
Denizli '< Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu Trabzon 
Diyarbakır j Niyazi Ünal Alıcılı Yozgad 
Gazianteb ! Avnıi Yurdabayrak Zonguldak 
Gazianteb ! Tezer Taşıkıran Kars 
Gümüşane " f Sinan Tekelioğlu Seyhan 
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B : 42 12 .2.1953 O : 1 
REİS — Malûmu âlileri olduğu veçhile bu, 

gidecek heyetin bir misli fazlası ile tesbit edi
len adaylardır. 13 Demokrat Partiden bir Ba
ğımsız olmak üzere 14 arkadaşın seçimi yapıla
caktı?. 

SEYFÎ ORAN (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, bendenizin ismim var, fakat gitmem 
imkânsızdır. Bendenizi listeden çıkarın, reyler 
beyhude yere dağılmasın, bendenizi yazmayın. 

BAŞKAN — Tensip buyurursanız üçer ki
şilik üç tasnif heyeti seçelim. 

MEHMET ÖZDEMİR (Kayseri) — Beyefen
di vazgeçti yerine bir başkasını seçelim. 

BAŞKAN — Tesbit edilmiştir. Olamaz efen
dim. Diğer arkadaşlar gidecektir. 

Üç tasnif heyeti seçelim. Muvafık mı? (Mu
vafık sesleri) Doğan Köymen (Giresun), bura
da mı, Arif Hikmet Pamukoğlu (Giresun) bu
rada mı? Yoktur. Refik Şevket înce (Manisa) 
burada. Agah Erozan (Bursa) yoktur. Niyazi 
Ünal Alçılı (Yozgad), birinci heyet seçilmiştir. 

îkinci tasnif heyeti : Hâmit Âli Yöney (Elâ
zığ) burada. Hamdi Orhon (Trabzon) yoktur. 
Halil îmre (Sivas), İsmail Berkok (Kayseri), 
ikinci heyet de seçilmiştir. 

Üçüncü tasnif heyetini seçiyoruz: 
Osman Talât lltekin (Ankara), Yusuf Aziz-

oğlu (Diyarbakır), Muzaffer Kiırbanoğlu (Ma
nisa), (Yok sesleri), Celâl Ramazanoğlu (îçel) 
(Yok sesleri), Hüsnü Yaman (İstanbul) (Yok 
sesleri), Pertev Arat (İzmir) (Yok sesleri), 
Baki Erden (Siird) (Yok sesleri), Ahmet To
kuş (Antalya) (Yok sesleri), Süleyman Fehmi 
Kalaycıoğlu (Trabzon) (Adaylar arasında, ses
leri) mâni değildir. 

Üçüncü tasnif heyeti de seçilmiştir. 
Seçime hangi seçim çevresinden başlıyacağı-

mıza dair kur'a çekiyoruz: Ordu. 

(Ordu seçim çevresinden oylar toplanılmaya 
başlandı). 

REİS — Görüşmelere devam edeceğimiz için 
salonu terketmemelreini oylarını kullanan arka
daşlardan rica ediyorum. 

Oylarını kullanmıyan arkadaşlar lütfen isti
mal buyursunlar. 

Oylama muamelesi bitmiştir. 
Gündemle ilgili önergeler vardır, onları oku

tuyorum. 

Yüksejk Riyasete 
Ara seçimlerinin üzerinden bir buçuk sene 

geçtiği ve iki aydan beri de gündemde bulundu
ğu halde kanun teklif ve tasarılariyle sözlü soru
ların konuşulması yüzünden Denizli mebuslu
ğuna seçilen Baha Akşit'in seçim tutanağının 
konuşulmasına bir türlü sıra gelmemektedir. 

Bu sebeple gündemin bir defa görüşülecek 
isler bölümünden müzakereye başlanılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Denizli Mebusu 
Ali Çobanoğlu 

Reisliğe 
Gündemdeki kanun teklif ve tasarılarının 

sözlü sorulardan önceye alınmasını ve hakkında 
ivedilik kararı verilenlerden sonra gündemin 
ikinci defa ve birinci defa görüşülecek kanunlar 
kısmına geçilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Hidayet Aydıner 

REİS — Ayrı ayrı tekliftir. Aykırı olan tek
lif bir defa görüşülecek işlerden başlanması, 
ikinci teklif ise kanun teklif ve tasarılarının söz
lü sorulardan önce görüşülmesidir. Bu itibarla 
bir defa görüşülecek işlerden başlanması tekli
fini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Eskişehir Mebusu Kemal Zeytinoğlu'-
nun Millî Korunma Kanununun bâzı maddele
rinin deliştirümesi hakkındaki 5020 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi İle Amasya Mebusu İsmet 
Olgaç'ın, Millî Korunma Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve Samsun Mebusu Ha
san Fehmi Ustaoğlu ve 5 arkadaşı ile Maraş Me
busu Abdullah Aytemiz'in, Millî Korunma Ka

nununun 5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifleri ve Ticaret Komisyonu rapor-
lariyle Maliye ve Bütçe komisyonları düşünce
leri ve İçişleri, Adalet ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/59, 102, 223, 373) 

REİS — Malûmu âliniz, birhıci madde ko
misyona tevdi edilmiş buhmduğtmdan tesirinin 
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B : 42 12.2 
.mütaakıp maddelerinin görüşülmesini de tehir I 
etmiştik. Birinci madde henüz komisyondan gel
memiştir. Bu itibarla bu kısmı geçiyoruz. 

2. — Denizli mebusluğuna seçilen Baha Ak-
şit'in seçim tutanağı hakkında Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları İn
celeme Komisyonu raporu (3/241) [1] 

(Rapor okundu) 

REÎS — Eapor hakkında söz istiyen yok. Ra
poru tasvibinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçim tutanağını oyunuza arzedediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

3. — Memurin Kanununun 2919 sayılı Ka
nunla değiştirilen 64 ncü maddesindeki «bu gi
bilerin ilk açılacak memuriyetlere tâyinleri 
mecburidir» kaydının, meslek ve ihtisas dahi
lindeki vazifelere raci ve münhasır olup olma
dığının tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ve 
Geçici Komisyon raporu (3/382) [2] 

(Geçici Komisyon raporu okundu.) 

REÎS — Rapor hakkında söz istiyen yok. 
Raporu kabul buyuranlar,.. Etmiyenler... Rapor 
kabul edilmiştir. 

4. — Jandarma albaylarının t er filerinde 
4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi 
Kanununun 9 ncu maddesinin uygulanıp uygu-
lanmıyacağınm tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Millî Savunma ve İçişleri komis
yonları raporları (3/264) [3] 

(içişleri Itomisyonu raporu okundu.)ı 
REÎS — Rapor hakkında söz istiyen? 
Buyurun Zeki Erataman. 
ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte

rem arkadaşlar, gerek İçişleri Vekili, gerekse 
Millî Savunma Vekili burada yoklardır. Böy
le mühim bir mevzu görüşülürken bulunmaları 
lâzımdır. Onun için bu raporun görüşülmesi
nin vekillerin huzurlariyle olmasını teklif edi
yorum. (Doğru, doğru sesleri). 

[1] 71 sayılı basmayazıtutanağın sonundadır. 
[2] 79 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[3J101 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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REÎS — Bir defaya mahsus olmak üzere te

hirde mahzur yoktur efendim. 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1952 
yılı Eylül - Kasım ayları hesabı hakkında Mec
lis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/62) [1] 

(Rapor okundu.) 

REÎS — Ittılaınıza arzolunmuştur. 

6. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu
nun 5565 sayılı Kanunla değişen 20 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Çalışma Komisyonu raporu (2/399) [2] 

REÎS — Raporu okuyoruz. 

(Rapor okundu.) 

REÎS — Söz istiyen var mı? 
HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Bir sual. 

Emlâk Bankasının tavsit edilmesi suretiyle ne 
kadar ev yapılıyor? Tahsis edilen fonun mik
tarı nedir? 

KOMİSYON ADINA NAMIK GEDÎK (Ay
dın) — Efendim, malûmu âliniz, İşçi Sigortala
rı Kurumu Kuruluş Kanununda muhtelif sigor
ta primlerinden temin edilmiş olan fonlar üç 
yere plase edilir. Bunlardan bir tanesi gayri-
menkuller, diğeri bankalar, üçüncüsü de Devlet 
tahvilleridir. Bunlar meyanında. işçi meskenle
rine bu fonlardan para tahsis edileceğine dair 
bir kayıt yoktur. 

Ama İhtiyarlık Sigortası Kanununun 30 
ncu maddesinde sigorta fonlarının % 20 sinin 
işçi meskenleri yapmak için tefrik edileceğine 
dair hüküm vardır, ihtiyarlık Sigortası fonların
dan % 20 si peşin, % 80 i kredi temini suretiy
le bugüne kadar işçilere yapılmış olan mesken
lerin miktarı iki bini mütecaviz, üç bine yakın
dır. 1953 ser «si sonunda dört bin işçi evi bu 
fondan ayrılan paralarla yapılmış olacaktır. Em
lâk Kredi Bankası ile alâkalı katî rakamı bilmiyo
rum. Yalnız Hükümet mümessili arkadaşımızın 
verdikleri malûmata göre bunun miktarı yirmi 
milyonun üzerindedir. 

RElS — Rapor hakkında başka söz istiyen 

[1] 106 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 110 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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yoktur. Raporu kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hindistan'a gidecek olan heyet için yapılan 
seçimde nisabın elde edilemediğini tasnif heye
ti raporundan öğrenmiş bulunmaktayız. Onun 
için seçim yeniden yapılacaktır. (Tasnif netice
sini öğrenelim sesleri) Efendim; seçim nisabı 
244 tür. Oya katılan arkadaşlarımız ise 225 tir. 
Bu bakımdan, nisap elde edilmediği için yeni
den seçim yapılacaktır. (Ekseriyet yok öyleyse 
sesleri) Yoklama yaptığımıza ve birleşimi de aç
tığımıza göre böyle bir şey varit olmasa gerek, 
reye katılmıyan arkadaşlarımız var. Rey ver
mek mecburiyeti olmadığı için nisabın hâsıl ola
madığı anlaşılıyor. 

7. — Kütahya Mebusu Besim Besin'in, Di
lekçe Komisyonunun 1 .XI. 1952 tarihli Hafta
lık Karar Cetvelinde 3969 sayılı Kararın Umu
mi Heyette görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Komisyonu raporu (4/282) [1] 

(Dilekçe Komisyonu raporu okundu) 

REÎ.S — Besim Besin. 
r BEŞİM BESÎN .(Kütahya) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, bu harb malûlü arkadaşı
mızın, maluliyeti aleyhinde bulunan kimse yok. 
Esasen Millî Savunma Bakanlığı, bunu 5 nci 
derecede malûl olarak tesbit etmiş, Sayıştay 
muamelesini yürütmüş, cüzdanına şerh vermiş. 
Ar^u ederseniz burada görebilirsiniz, isterseniz 
burada okuyayım : «1 Aralık 1949 da derece 
farkı, olarak 54 lira ve aynı tarihte 25 lira terfih 
zammı tetkik ve tescil edilmiştir.» Diye Sayış
tay, mührü ile tasdik etmiş. Fakat bilâhara son 
bir te^kıfc neticesinde bu arkadaşın mühletten 
beş gün geçirdiğini anlıyarak reddetmiştir. 

Şimdi bu hususta Dilekçe Komisyonunun ra
porunda- zikredilen 3255 numaralı Kanunun 
4 ncü maddesi filhakika şöyle diyor. Müsaadeniz
le bu maddeyi bir de ben okuyayım, dikkatinize 
arzederim. • 

«Her. ne suretle olursa olsun maluliyet iddi
aları tekaüt talepleriyle birlikte ve re'sen tekaüde 
sevk halinde de buna ıttıla tarihinden itibaren 
nihayet bir ay içinde yapılabilir. Bu müddetten 
sonra vâki olacak mâlûîiyet iddiaları mesmu ol
maz.» - . - . . . . . 

[1] 115 sayüt basmayazı tutanağın sonundadvr. 

2.1953 Ö : İ 
Şuraya dikkat buyurulursa arkadaşlarım, gö

rürler ki; mazereti meşrua ve esbabı mücbire dk 
ye bir kayıt yoktur. 

Bendenizin şahsi kanaatime göre buradaki 
«her ne suretle olursa olsun» kaydı, maluliyetin 
şekline, derecesine ait olsa gerektir. Fakat Dilekt 
çe Komisyonunun sayın Başkanı muhterem Ay> 
temizle temas ettim, görüştüm. Kendileri di
yorlar ki; esasen raporda da zikrediyorlar; eğer 
Danıştaya gitseydi bu sebebi mücbireyi kabul 
eder, tasdik ederdi diyorlar. Halbuki Danıştay 
Başkaniyle görüştüm ve bu malûl arkadaş Sa-
yıştayın hukuk müşaviriyle, Askerî Temyiz Mah
kemesiyle, Danıştayla temas etmiş, onlar da di
yorlar ki; 3255 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
de «her ne suretle olursa olsun» hükmü karşısın
da kaza mercilerinden hiçbirisi bu beş günlük te
cavüzü mazeret telâkki edemez. Senin merciin 
ancak Büyük ^lillet Meclisidir demişler. Binaen
aleyh bu arkadaş da Meclise baş vurmaya mec
bur olmuştur. 

Arkadaşlarım, ben bu mesele ile meşgul ol
dum. 3255 sayılı Kanunun esbabı mucibesîni ve 
zabıtlarını tamamen gözden geçirdim. 

Bu, 3255 sayılı kanun, malûller için değil, 
mütekait, eytam ve eramil maaşlarına bir mik
tar zam yapmayı derpiş eden bir kanundur. 
Fakat buraya, her nasılsa, malûllerin müra
caat müddetlerinin bir ayla tahdit kaydını İh
tiva eden dördüncü madde girmiştir. Bu dör
düncü maddeye ait zabıtlarda hiçbir kelimeye 
tesadüf edemedim, şimdi* başınızı ; ağfıtmıya-
yım; kanunun metni demin arzettiğim veçhile 
k-aza mercilerinden bâzı arkadaşlar, böyle an
lıyorlar ve diyorlar ki, kanunda kayıt varken, 
biz bu maluliyet iddiası için beş günlük teca
vüz müddetini mazeret olarak kabul edemeyiz. 
Bir taraftan da demin arzettiğim şekilde sayın 
A. Aytemiz ve diğer bâzı muhterem hukukşinas 
arkadaşlar da bunun aksini iddia ediyorlar. 
Şu halde Meclisinizin yüksek vicdanlarınıza 
müracaat ederek bu meseleyi halletmenizi rica 
ediyorum. Yani esasen malûllüğün aleyhinde 
hiç kimsenin her hangi bir iddiası yoktur; Yal
nız beş günlük bir müddet tecavüzü vardır, 
bu tecavüz de esbabı mücbireye dayanmakta
dır. Raporda zikredildiği veçhile-bu arkadaş 
tekaüt emrini aldıktan 5 gün sonra istidası
nı hazırlamış, istidasını tekemmül ettirmek 
üzere Boğaziçi'ne, Anadolu Kavağı'ndaki ko-
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mutanlığa gidiyor, Bağdat Cephesinde almış 
olduğu hastalığı tevsik için arkadaşından vesi
ka almak üzere (Boğaz'a gidiyor zatürrieye 
yakalanıyor. Bu sebeple istidasını askerlik şu
besine bir aylrk müddetten 5 gün geçmiş ola
rak götürüyor. Binaenaleyh vaziyeti bu şekil
de arzettikten sonra sizin yüksek vicdanlarını
za müracaat ediyorum. 

REİS — Rapor hakkında başka söz istiyen 
var mı ? 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Komisyon konuşsun efendim. 

REİS — Rapor hakkında başka söz istiyen 
arkadaş varsa, komisyon da bu arada söz is
terse takdimen komisyonu konuştururum. İsti
cal buyurmayınız, usulü sizden öğrenmiş bulu
nuyorum... (Gülüşmeler). 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Komisyondan sonra sözü ben istiyorum. 

REİS — Kâdi Hüsman daha evvel istedi, za
tı âliniz Hadi Hüsman'dan sonra konuşursu
nuz. 

DİLEKÇE KOMİSYONU REİSİ ABDUL
LAH AYTEMlZ (Maraş) — Hâdise kısaca şu
dur: Bu dilekçi, malulen tekaüde sevkını iste
miş. Halbuki 3255 sayılı Kanunun dördüncü 
maddesinde; maluliyet iddiası ile tekaütlük ta
lebi : birlikte yapılır, re'sen tekaütlüğe sevke-
dilmiş ise ittilâ tarihinden itibaren bir ay için
de «müracaat etmesi lâzımdır, denilmektedir. Bu 
zat bu bir ay müddeti geçirmiş, mensup oldu
ğu vekâlet mazeretini kabul etmiş olmalıdır ki 
maaşını tahsis etmiş ve tahsis evra'kmı da be-
rayı tasdik Divanı Muhasebata göndermiştir. 
Divanı Muhasebat, bu hususa dair bir aylık sü
kûtu ha'k (müddeti geçtikten beş gün sonra mü
racaat ettiğinden dolayı tahsis evrakını tasdik 
•etmiyerek iade etmiştir. Şimdi bu zatın Diva
nı Muhasebat Hususi Dairesi kararı aleyhine 
nereye müracaat etmesi lâzımdır? Kanunen bu 
gibi muameleler haJkkında Divanı Muhasebat 
Heyeti Umumiyesirie itirazen müracaat etmesi 
lâzım idi. Ama muvakkat 135 nci madde ile 
Divanı Muhasebat kararlarının bu gibi mese
lelerde heyeti umumiyeye gitmıiyeceği tesbit 
olunmuş, yani heyeti umumiyede bu gibi ka-
rarlarin itirazen tetkik edileceği maddesi ilga 
edilmiş'tir. Şu hâlde hususi dairenin bu kararı 
aleyhine usulü dairesinde Devlet Şûrasına dâ
va açmak zarureti var idi. 

1953 O : 1 
Hususi daire, müddet geçtiğinden dolayı 

taleibini reddetmiş, tahsis muamelesini kabul 
etmemiş. Devlet Şûrası Dâva Dairesinde sıhhi 
mazeretini ispat ederek hâli sabıka irca tale
binde bulunabilirdi. Dâva dairesi itirazı kabul 
eder, etmez; o belli değildir. Belki eder, bel
ki etmez. Fakat usul böyledir. Nitekim Tem
yiz Mahkemesinde de müddet geçtiği zaman, 
'müddetin geçmesi eğer bir mazerete müstenit 
ise, kabul edilir, değilse nazara alınmaz. Şu 
halde hususi daire aleyhine dâva dairesine mü
racaat edip oradan bu kararı aldıktan sonra 
hususi daireye gelecek ve o zaman daire bu 
tahsis muamelesini yapacaktı. Şu halde idari 
kaza yolu ile müracaat etmesi lâzımgelen bu 
zat yanılmış, yahut da kendisine yanlış bir yol 
gösterilmiş, Meclise baş vurmuş. Meclis bu 
gibi meseleleri tetkik edemez, tetkik etmesi 
memnudur. T. E. K. 54 ncü maddesi hükmü 
sarihtir. Evvelemirde şunu arbedeyim ki; tek
rara zaruret var, Şûrayı Devletin Deavi Da
ireleri - ibareyi aynen okuyorum - müstakil 
mahkeme sıfat ve salâhiyetini haizdir. Şu halde 
Deavi Daidelerinin kararı da 54 ncü mddenin 
şümulü dahilindedir, öteden beri Meclisi Âlide 
tatbikat böyle cereyan etmektedir. Şu halde Mec
lis mahkeme ve Deavi Dairelerinin hüküm ve 
kararlarına karışamaz, onları engelliyemez. 

Bu maddenin birinci fıkrasına göre, hâkim
lerin işlerine dahi müdahale edilemez. Binaena-
leh Teşkilâtı Esasiye Kanununun bu 54 ncü 
maddesini aynen okumaktayım. Maddenin tadili 
icabediyorsa bu ayrı bir mevzudur. Şu halde 
mahkeme kararlarına müdahale edilemez. Deavi 
Dairesi de aynı mahiyettedir. Bundan şüpheye-
mahal yoktur. Aleyhinde tek bir karar mevcut 
değildir. Biz Dilekçe Komisyonu, işin mahiyeti 
ne bakacağız. İş, mahyeti itibariyle mahkemeye 
ait ise bakmayız. Dava dairesine ait ise keza. 
Binaenaleyh bu meselede bu dilekçi Divanı 
Muhasebat hususi daire kararı aleyhinde Dev
let Şûrasına müracaat etmek mecburiyetinde 
idi. Hattâ hususi dairelerin, Divanı Muhase
batın kararları Divan Heyeti Umumyesinde tet
kik edildiği zaman bile Divanı Muhasebat Heye
ti Umumiye kararları, Deavi Daireleri Heyeti 
Umumiyesince tetkik edilmektedir. Binaenaleyh 
Divanı Muhasebatın Heyeti Umumiye kararları 
Deavi Dairesinin Heyeti Umumiyesinde tetkik 
edildiği gibi, hususi dairelerin kararları da 
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hususi Deavi Dairesinde tetkik edilmektedir. | 
Hattâ ihtiyat ettim, sordum, müstemirren mü
masil işlerde Divanı Muhasebatın hususi daire
leri kararları aleyhindeki dâvalar, Devlet Şû- j 
rasına açılmakta ve orada görülrnekedir. Bu, Mec- | 
lisin ve Meclisin bir uzvu demek olan Dilekçe Ko- j 
misyonunun vazifesinden hariç bir mevzudur, j 
Bundan dolayı raporumuzu şu esbabı mucibeye j 
istinat ettirerek huzurunuza arzettik. Takdir > 
sizindi?. I 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Bir | 
sual soracağım; hususi daire karariyle Devlet | 
Şûrasına gitmek zaruridir buyurdular. Böyle j 
bir hükmü mahsus var mıdır? Bendeniz hatır- I 
lıyamadığım için arzediyorum. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Şû- , 
rayi Devlet Kanununun 22 nci maddesinin zan- i 
nederim (A) bendine göre bu husus sarihtir. O j 
da şöyledir; rüyeti adlî mahkemelerin vazifesin- | 
den hariç olan muamele ve kararlardan dolayı ı 
hakları muhtel olan kimseler dâva dairesine j 
müracaatla dâva açabilir. Şu halde her hangi bir j 
muamele ve idari bir karar bu kaidei umumiye j 
ile dâva dairelerinde tetkik edilmektedir. Me- ! 
gerki bir istisnai hüküm ola. Binaenaleyh 22 nci ; 
maddenin A bendine göre, bilûmum idari mua- j 
mele ve kararlarda ancak istisnai bir kaide j 
vardır; rüyeti adlî mahkemelere ait olanlardan j 
maada. İdari tasarruf kararlarından dolayı dâva 
dairesine dâva açılır diye mansustur. Bu mad- { 
deyo müsteniden dâva dairesine gider. j 

REİS — Hadi Hüsman. ; 
HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim; j 

Abdullah Aytemiz arkadaşımız hâdiseyi geniş : 

olarak izah etti. Hulâsa etmek icabederse vazi- I 
yet şudur; kanun, her ne suretle olursa olsun : 
maluliyet iddialarının bir ay zarfında serdedil- ; 
meşini emretmiştir. Bu vatandaş bir ay zarfında '• 
itirazını yapmamıştır, yani müddeti geçirmiştir. I 

Divanı Muhasebatın verdiği tahsis kararla- i 
rina karşı Şûrayi Devlette dâva açılabilir. Di- ı 
vanı Muhasebat kabul etmediğine göre kendisi- J 
nin Şûrayi Devlete dâva açması lâzımgelirdi. j 
Usulen yapılacak muamele bu idi. Şûrayi Dev- j 
lete dâva açmamış, müddetini geçirmiş, Meclise ! 
müracaat*ediyor. Bu itibarla Dilekçe Komisyo- ı 
nunun verdiği kararda hakikaten isabet vardır. 
Danıştaya müracaat etmesi icabederken bu mü- | 
racaatı yapmadan Meclise gelmesi halinde Ana- i 
yasanın sarih hükmü muvacehesinde Dilekçe Ko- | 

! 
i ' 
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misyonu bu talebi tetkik edemez. Eğer biz böyle 
sukutu hakkı müeddi olan müddetleri geçirmiş 
olan vatandaşların müracaatlarını Dilekçe Ko
misyonunda tetkik etmek yoluna gidecek olur
sak, yanlış bir iş yapmış oluruz. Bu itibarla 
Dilekçe Komisyonunun karan usul bakımından 
da Anayasanın koyduğu esas bakımından da ga
yet isabetlidir. Bendeniz de bu mazbatanın yük
sek heyetinizce kabul edilmesini istirham ederim. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, meseleyi bir kaç hususla karıştırma
mak lâzımdır. Anayasa meselesi, sonra mutlak 
olan ibare vaziyeti, sonra Danıştaya gitme mese
lesi. Bunları birer birer izah edeceğim. Yalnız 
işin ruhu şurada; Büyük Millet Meclisine bağlı 
olan Divanı Muhasebat, tahsis muamelelerini B. 
M. Meclisinin kendisine vermiş olduğu bir salâ
hiyete istinaden ve B. M. Meclisinin murakabesi 
altında ifa edegelmekteydi. Yani. Sayıştay şimdi 
o vazifeyle tahsis vazifesiyle mükellef değildir. 
Bir kanunla o vazife kendisinden ahiren alın
mıştır. 

Şu halde, Divanı Muhasebatın son mercii, 
Büyük Millet Meclisidir. Nitekim Büyük Millet 
Meclisinde bir Divanı Muhasebat Komisyonu 
vardır. Vize ve saire Divanı Muhasebat tarafın
dan Meclise getirilir, Divanı Muhasebat Komis
yonuna gider ve bu komisyon onları, Yüksek 
Huzurunuza bir raporla arzeder ve Meclisçe tas
dik olunur. 

Ama bugün tahsis muameleleri oradan 
alınmış. Fakat bu vatandaşın tahsis mu
amelelerinin Büyük Millet Meclisine isaf etle Di
vanı Muhasebat tarafından yapıldığı zamanda
dır ki, Divanı Muhasebata müracaat etmiş, ve 
muamele daha vevel cereyan etmiş, yani Millî 
Savunma Bakanlığı tahsis muamelesini yapmış 
ve Divanı Muhasebata göndremiş. Şimdi arada 
bir kanun çıkıyor. O kanun, bu adamın elinden, 
bu cinsten vatandaşların elinden bir dereceyi 
alıyor. Yani üç derece vardı. Birisi, hususi idare 
Divanı Muhasebatın, ikincisi de Divanı Muhase
batın heyeti umumiyesi. O da bir dairedir. Va
tandaş oraya gidecektir ve müracaat ettiği za
man umumi heyet hakkı mevcut idi. O kanun 
değişmemiş idi yani bugünkü kanun konmamış 
idi. 

Binaenaleyh zamanında mevcut mevzuata gö
re ve usulü dairesinde müracaat etmişti. Şimdi 
bu adamın elinden bir dereceyi aldıktan sonra 
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Büyük Millet Meclisine müracaat hakkı, nihayi 
bir şey elinden alındı. 

Şimdi diyoruz ki, diken oluyoruz, git Şûraya 
diyoruz. Adam müracaat etmiş bir devairi Tesmi
yeye, merci olan Büyük Millet Meclisine müra
caat etmiş. Bizim bugün hayatımız bir kanunla 
intikal vaziyeti hükümleri, alâkalının aleyhinde 
mi tefsir olunur, lehinde mi? Cezada bile maz
nunun lehine tefsir olunur. Burada intikal va
ziyeti muallâkta kalıyor, Şûraya git diyoruz. Ni
çin gitsin? Niçin gidecek Şûrayı Devlete? 

Şimdi, gelelim mazeret meselesine : Hadi 
Bey, kanunu, son kanunu, bir kere o kanu
nun mevzuunun yazılışında, yani bu tarafını 
bıraksak, prensip ortadan mı kalkıyor? Ar
kadaşlar, mazeret her kanunda nazarı itibara 
alınır, yüksek bir merci mütalâa eder ve hak
kı kabul eder. Maddei kanuniye mutlak değil
dir. Bir ay zarfında müracaat edecek. 

Bir arkadaş buyuruyor ki, ne olur? Suku
tu hak müddetleri nazarı itibara alınmazsa bu
nun nihayeti gelmez. Doğru. Doğru ama bütün 
kanunlarda, bütün Hukuk Usulü Muhakeme ka
nunlarında sukutu hak müddetlerinde, mazeret 
mevzuubahistir. Hattâ müruruzaman için Borç
lar Kanununda, bâzı kuyudu ihtiraziye kon
muştur. Binaenaleyh işi, efendim, Anayasa 
mucibince mahkemeler görsün. Arkadaşımız 
Abdullah Aytemiz'in söylediği gibi Anayasa
nın 54 ncü maddesini okuyayım. Çünkü o Ana
yasanın 54 ncü maddesinin tanziminde, kütüp
haneye çıkarsanız görürsünüz, bu metni dahi 
zannederim bu abdi âciz teklif etmişti. Rica 
ederim, artık bu kadarını biliriz. (Gülüşmeler). 

«Madde 54. — Hâkimler bilcümle dâvaların 
muhakemesinde ve hükmünde müstakil ve her 
türlü müdahalâttan azade olup ancak kanu
nun hükmüne tâbidir. 

Mahkemelerin mukarreratını Türkiye Bü
yük Millet Meclisi ve icra Vekilleri Heyeti 
hiçbir veçhile tebdil ve tağyir ve tehir ve infa
zı ahkâmına mümanaat edemez.» 

Görüyorsunuz ki «kararlarında», ikincisi de 
«mukarreratında» diyor. Demiyor ki; Sayışta-
ya ait her hangi bir tashih muamelesinin mer
cii olduğundan behemehal bunun mahkeme 
tarafından halli lâzımgelir. Aytemiz Beyin 
içtihadına iştirak edemem, mazurum. Çünkü 
arzettiğim gibi, demiyor ki; bâzı hususları Bü
yük Millet Meclisi halledemez, Büyük Millet 
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I Meclisi kararlara müdahale edemez. Bunu 

evirip çevirip Nasreddin Hoca'nm suyunun su-
I yu gibi şu, bu taraftan Meclisin ayrı kararma 

bağlayıp Anayasanın 82 nci maddesini hüküm
den iskat etmek hakkını kimseye veremeyiz. 

i Divanı Muhasebatın yaptığı gibi hakkı refet
meye de, bu maddeden dolayı imkân yoktur. 

I Yürürse hayret ederim. Meydanda Anayasa. 
Bakınız ne diyor Divanı Muhasebat için : 

100 ncü madde : 
«Büyük Millet Meclisine merbut ve Devle

tin varidat ve masarifatını kanunu mahsusu
na tevfikan murakabe ile mükellef bir Divanı 
Muhasebat müessestir.» Görülüyor ki bu işi 
Meclis üzerinden almıştır. Kuruşuna vrıncaya 
kadar kontrol eden bir müessese vardır. 

Şimdi adam, kalkmış, demiş ki, benim ma
zeretim var. Fakat o daire bu mazeretini na
zarı itibara almamış. Niçin almamış? Demiş 
kd, bu iş heyeti umumiyeye gider. Yani han-

I gi dairenin heyeti umumiyesine, Danıştayın. 
| Danıştaydan da buraya, yani Büyük Meclise ge

lebilir. Çünkü vatandaşın hakkı, müracaatı 
I var. Halbuki Danıştayın Heyeti Umumiyesine 

gitmesi hakkı, adamın elinden alınmış, fakat 
adamın bundan haberi yok. Ben şahsan bu 
daıireye, daireyi kazaya, yani Şûrayı Devlete 
nizamı adlî dâhilinde müracaat edilseydi, ya
hut adliyeye müracat yapılsaydı, yüzde yüz 
mazereti nazarı itibara alınırdı. Mevzuatımız 

i mazereti tevsik için bu gibi mercilere birçok 
haklar tanımıştır. Bizdm en büyük hukuk ka
idelerimizden biri de budur. Onun için icrayı 
adalet bu gibi ince noktaları, her halde yerin
de müracaat etmek şartiyle, nazarı itibara 
alır. Yoksa keyfe mettefak vazifemiz harici, 
vazifemiz, harici diye bir hakkı şikâyeti kuşa 
döndürmiyelim. 

REtS — Komisyon Başkanı. 
DtLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANI AB

DULLAH AYTEMİZ (Maraş) — Efendim; Fe
ridun Fikri Bey, Aytemiz'dn dediği gibi değil, 
dedi. Ben de hakikaten tereddüt ettim. Acaba 
kanun ayrı mıdır diye. ' Çok şükür okudular. 
Yalnız dilimiz alışmış, Teşkilâtı Esasiyede işler. 
dedim, meğer muamelelermiş. Tekrar arzedi-
yorum, hâkimlerin muamelelerine, işlerine ka-
rışılamaz ve verdikleri hükümlere keza. 

I Şimdi biz işin içine girmiyoruz. Vazife ni-
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tamı âmme ile ilgili bdr meseledir. Hukukçu- I 
lar pek âlâ bilir ki.... 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Hekes bilir. 

DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANI AB
DULLAH AYTEMİZ (Devamla) — Siz de bir 
hukukçusunuz, sizin de bilmeniz lâzımdır, bu 
bir istilahdır, bir doktor bilmemekte mazur
dur, o itibarla arzediyorum. 

Şu halde ndzamı âmme ile ilgili vazife me
selesinde kıyas cari değildir. Vazife meselele
rinde kıyas cari olmadığı gibi mahallî içtihat 
da değildir. Nas ve serahat nasıl ise onunla 
amel edilir. Divanı Muhasebatın Meclisin mu
rakabesine tâbi olması başkadır, Şûrayı Dev
letin vazdfesi yine başkadır. Meclisin murakabe
sine tâbi olur; fakat kararlarını tetkik vazifesi 
başka mercie ait bulunur. Hususi dairelerin, 
arzettiğim gibi, hususi dairenin bu gibi mua
melelerine karşı Divanı Muhasebat Umumi He
yetinde itiraz olunabileceği hakkındaki mad
de ilga edilmemiş olsaydı hususi daire bu hu- | 
susu Muhasebat Divanı Umumi Heyetine itira-
zen tetkik ettirirdi. Fakat bu salâhiyet kaldı
rılmıştır. Bu salâhiyetin devamını farzedelim, 
umumi heyette tetkik edildikten sonra bu ka
rar Devlet Şûrası Kanunu mucibince Deavi Da
iresi Heyeti Umumiyesinde tetkika tâbidir, kur
tuluş yoktur. Aradaki vasıtalara, bakılmaz. 
Münteha itibariyle bu iş yine Devlet Şûrası işi
dir. Binaenaleyh arzettiğim Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 54 ncü maddesinin birinci fıkrası 
öyledir. İşlem yani muamelesine dahi müda
hale edilemez. Hükümleri hiçe indirilemez. Şu 
halde işe bakacağız. İşi Deavi Dairesine ait ise bi
ze gelmez. Farzedelim ki, müddeti geçirmiş, Devlet 
Şûrasına müracaat müddetini geçirmiş olsa Dilek
çe Komisyonuna mı gelecek? Emsali kararlar var
dır. İş oranındır. Sükutu hak müddeti vardır. O 
müddet geçmiş. Hakkı sakıt olanın mazerete 
müstenit bir durumu varsa bunu orada tetkik 
ettirir. Şu halde esasa girmekten içtinap edi
yorum; hâdisenin içine girmiyeceğiz. Çünkü bu 
iş, Hususi Dairenin kararlarını tetkik ile mükel
lef olan Devlet Şûrası Kanununun arzettiğim 
maddesine müsteniden bu vazife münhasıran dâ
va dairesinindir. Binaenaleyh Meclise gelemez. 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi 
buna sureti katiyede mânidir. Mağdur olmuş ola
bilir. Hakikaten eğer elde bir şefkat kanunu | 

. 1953 0 : 1 
mevcut olsaydı bu adama hak verilebilirdi. Ama, 
ne yapalım ki, kanun meselesi, vazife meselesir 
dir bu. Dilekçi yanlış kapı çalmış, Meclise gel
miş. Binaenaleyh vazifemiz harici olduğu için 
biz bunu reddettik. Ve esasa da girmedik. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Söz istiyorum. 

REİS — Peki efendim. 
Necip Bilge. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlar, biraz evvel burada konuşan sayın üsta
dımız Feridun Fikri Düşünsel Sayıştaym mua
melesinden şikâyetçi olan müracaatçının elin
den bir kanun yolunun Emekli Sandığı Kanunu 
ile alınmış olduğu ve kendisine yeni bir yolun 
bırakılmamış olduğunu söyledi. Fakat zannedi
yorum ki, burada biraz zühul etti. Çünkü Emek
li Sandığı Kanunu malâmunuz olduğu üzere 1 . 
I . 1950 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmakta
dır. 

Şu raporu tetkik ettiğimizde görüyoruz ki, 
bu emekli Albay Divanı Muhasebata müracaat 
edip de oradan çıkan kararın Millî Savunmaya 
tebliği tarihi 29 . XII . 1950 dir. Yani, Emekli 
Sandığı Kanununun meriyete girmesinden hemen 
bir sene sonra bu muamele Millî Savunma Ba-' 
kanlığına yazılmış bulunmaktadır. Binaenaleyh 
bu emekli Albay Divanı Muhasebatın Hususi 
Dairesinin bu kararı aleyhine Devlet Şûrasına 
kanunun muayyen maddelerine göre üç ay zar
fında dâva açmak salâhiyetini haiz idi. Bu yo
la gidilmemiştir. Kendisine yapılan tebliğ neti
cesinde, işinin olmadığını görerek Meclise müra
caat etmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, Büyük 
Millet Meclisine müracaat etmesi için kendisi
ne tebliğ edilmiş olması lâzımgelir. Haberi ol
masaydı buraya müracaat etmezdi, kendisine 
tebliğ edilmiş olması muhakkaktır. İşte o tebliğ 
tarihinden itibaren 3 ay zarfında Devlet Şûra
sına dâva açmak imkânına malik idi B'i arka
daşımız Devlet Şûrasına müracaat etmiyor da 
Büyük Millet Meclisine müracaat ediyor. Biz 
burada bu arkadaşın müracaatını tetkik ederek 
bir neticeye bağlıyacak olursak şöyle bir netice 
ile karşılaşabiliriz : O zaman her aklına esen 
diğer kanuni ve kazai yollar mevcut olduğu hal
de Büyük Millet Meclisine müracaat ederek bu
radan bir karar almıya çalışır. Büyük Millet 
Meclisi de şimdi bunu kabul edecek olursa, Bü
yük Millet Meclisi bu karara ittibaen diğer 
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kimselerin de bu nevi taleplerini kabul etmek 
mecburiyetinde kalır. Yani fena bir yol açılmış 
olur. Şimdi bunu kabul edecek olursak o zaman 
kaza mercilerine iş kalmaz. Herkes; benim 
işim Büyük Millet Meclisinde de görülüyor, 
mahkemeye müracaata ne lüzum var, Büyük 
Millet Meclisine müracaat edeyim hakkımı ora
dan alayım der. Bu yola gidebilir. işte bunu 
böyle bir neticeyi önlemek içindir ki, kanunla
rımızın her hangi bir kimseye vermiş olduğu ka-
zai yollara müracaat hakkı mevcut olduğu nis
pette ve müddette Büyük Millet Meclisinin bu 
gibi işlere karışmaması lâzımgelir. Kaldıki, bu
rada bu emekli albay Divanı Muhasebata mü
racaatında da beş günlük bir teahhüre mâruz 
kalmış bulunmktadır. Bu gecikmenin sebebi 
meşru olabilir. Hakikaten bir mazeret dolayı-
siyle geçmiş olabilir. Şikâyetçinin Divanı Mu
hasebat hususi dairesinin muamelesine itirazı
nı dermeyan edip etmediği elimizdeki yazıdan 
anlaşılmamaktadır. Divanı Muhasabata da bu nok
tayı ileri sürmüş ve itirazının kabul edilmemiş 
olması muhtemeldir. Dosyasını elimizde bulun
durmadığımız için maalesef bu yazılardan işbu 
noktayı halle imkân göremiyoruz. Kendisi her
halde itiraz etmiştir. Bu itiraz, hususi daire 
tarafından kabul edilmemiş olabilir. Kabul 
edilmemiş olduğuna ve Emekli Sandığı Kanu
nu meriyete girdikten bir sene sonra bu mua
meleye mâruz kalmış bulunduğuna göre, aynı 
kanunun geçici 135 nci maddesine göre Şûrayı 
Devlete müracaat etmek imkânı kendisinde 
mevcuttur. Kazai mercilere müracaat etmiyerek 
doğrudan doğruya Büyük Millet Meclisine baş 
vurması doğru değildir. Bu itibarla Dilekçe Ko
misyonunun vermiş olduğu kararın yerinde ol
duğu kabul edilerek tasdikini bendeniz de rica 
ederim. 

REÎS — Hadi Hüsman. 
HÂDt HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, fil

vaki o hüküm kalkmıştır. Fakat arkadaşımızın 
dediği gibi bu hâdisenin tahakkuk ettiği zaman 
bu hüküm yaşıyordu. Binaenaleyh alâkalı o za
man müracaat müddetine itina gösterebilir ve bu 
nu yapabilirdi. Sonra mazeret prensibi ortadan 
kalkmıştır, demedim. Mazeret prensibi ortadan 
kalkmamıştır. Nitek'im müruru müddet tahak
kuk etse dahi Danıştay bu yüzden yapılan müra
caatlarda esbabı mücbireyi kabul ederek meseleyi 
tetkik etmektedir, Böyle bir şey yoktur. Burada 
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ı mevzuubahis edilen şey, esbabı mücbire veya has-
j talik nazarı dikkate alınmıyor değildir. Eğer za-
'! manında müracaat etseydi esbabı mücbire elbet-
| t e nazarı dikkate alınırdı. Feridun Fikri arkada

şımız, bunun Anayasa mucibince behemahal mah-
| kemede mi halledilmesi lâzımdır, dedi. O halde 
I eğer böyle bir mütalâayı esas alacak olursak Mec-
j lise müracaatı faydalı gören vatandaşlar, Anaya-
i sa işlerini behemahal mahkemelerde halledileeeği-
j ni tesbit etmiyor, mülâhazasiyle son kanuni mer-
! cie baş vurmadan Mecl'ise geleceklerdir, hattâ 
I müddeti bilhassa geçirip, Meclise müracaat ede-
| bilirler. Meclis mahkeme kararlarını bozamaz de-
j diler. Ama bu gibi işler mahkemelerde son dere-

ceye kadar gider. Hukukçu değilim ama evvelâ 
| mahkeme tarafından halledilmesi lâzımdır. Bu 
! Anayasanın ruhunda mündemiçtir. Bütün işler-
j de son dereceye kadar gidilir ondan sonra Mec-
| liso gelinir. Şimdi burada bu vatandaşa yazık 

olmuş şu bu.. Değil Divanı Muhasebat Kanunu 
der ki, bir ay zarfında heyeti umumiyeye müra
caat edilir. Etmemiş. Heyeti Umumîye kararma 
karşı, Danıştaya müracaat hakkı vardır. Onu-
da yapmamış, müddeti geçirmiş Danıştaya müra
caat etmemiş. Şimdi böyle*vaziyette iş Meclise 
geliyor, esbabı mücbire var mı? Yok mu mesele
sini tetkik etmeden evvel bu vatandaş kanunla
rın gösterdiği müracaat yollarının sonuna kadar 
gitmiş midir? Dilekçe Komisyonu bunu arıyacak. 
Gitmemiş ise bir kapı açarız. Gitmiyenlerin, ha-
taen, zühulen veya kasten gitmiyenlerin Meclise 
müracaatlarının heyeti umumiyesini tetkik etmek 

i gibi sakat bir yola gitmiş oluruz. Mevzuun has
sas noktası budur. Ama bu vatandaş haklı mı? 
Hasta olmuş.. Bunları tetkika gitmiyelim. İşin 
prensibini, ruhunu muhafaza edelim. Ve çok isa
betli olan Dilekçe Komisyonunun raporunu mü
saadenizle hep birlikte kabul edelim. 

REÎS — Besim Besin, buyurun. 
BESÎM BESİN (Kütahya) — Tavzih etmek 

mecburiyetini hissettiğim bir nokta vardır. 
Bu arkadaşımızın mahkemeye müracaatı ge

cikmiş değildir. Danıştaya müracaat ettikten 
ve reddedilince ve Millî Savunma Vekâleti bu 
hususu kendisine tebliğ eder 'etmez Büyük Mil
let Meclisine müracaat etmiştir. Yalnız Büyük 
Millet Meclisine müracaat edişinin sebebini de-

I min izah etmiştim, fakat zannederim iyice anla-
ı tamadım. Ay temiz arkadaşımız dediler ki; Dev-
I let Şûrası bu işe bakabilir, mazereti kabul ede-
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bilir dediler. Halbuki Danıştay başkanı ile bu j 
meseleyi müzakere ettik. Şayet bu iş bize gelse j 
idî biz reddederdik dediler. 3255 sayılı Kanu- | 
nun 4 ncü maddesi karşısında başka türlü hareket | 
edemezdik dediler. Neden dedim, çünkü sukutu 
hak müddetini geçirmiş dedi, mazeret kabul edil
mez, dedi. (Gürültüler). | 

REÎS — Müsaade buyurun efendim! t 
BESİM BESİN (Devamla) — Hulasaten şu- | 

nu arzedeyim: Bir malûl arkadaş, nereye müra- i 
caat edileceğini nereden bilsin? Evvelce arzettim, 
Sayıştay Müddeiumumiliğine müracaat etmiş, As
kerî Temyiz Mahkemesi Başsavcısına müracaat j 
etmiş, şifahen. Danıştaya müracaat etmiş, «se
nin meseleni arkadaş, ancak Meclisi âli, Büyük ı 
Millet Mecljsi halledebilir» demişler. O da kalk
mış buraya gelmiş. 

Şimdi, arkadaşlar, ister kanuni hak olarak ı 
tanıyın, isterseniz bir atıfet olarak vicdanınızın 
sesi neyi söylüyorsa onu kabul edin. Kadirşinas | 
Türk Milletinin mümessillerisiniz. Elbette ki 
takdir sizindir. Yalnız bu arkadaş elyevm sokağa I 
çıkamıyacak derecede malûldür. Çünkü hiçbir 
suretle ne radyoyu, ne telefon mükâlemesini ne 
de korneyî içitmekten âcizdir ve nihayet kendi- ! 
sine tahsis edilen para 60 liradan ibarettir. Bu 
arkadaşın emsali bugün korgeneral, orgeneral 
rütbesindedir. Bu arkadaş bu hastalığı yüzün
den terfi ve terfih görememiş ve mağdur kal- ı 
mıştır. Benim sonj sözüm budur, takdir ve rey 
Yüksek Meclisindir. 

RE ÎS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Bîr defa Anayasa'nm 54 ncü maddesinin mevzuu 
üzerinde durmak icabeder. Çünkü Aytemiz arka
daşımız (işlemler) diye birşey söyledi. Bu hâdise 
şu şekilde, bu şekilde hallolunabilir. Fakat 
esası hukuka tallûk eden bir noktayı bir muğlâ- | 
kiyet ve müphemiyet içinde bırakmak doğru ol- I 
-i az. 

. Şimdi, 54 ncü maddede işlem dîye birşey yok
tur. Böyle müphem, sağa, sola kaymtı verebile- | 
cek bir mefhum yoktur. 54 ncü madde şöyledir : I 

«Hâkimler bilcümle dâvaların muhakeme-
sinde ve hükmünde müstakil ve her türlü mü- i 
dahalâttan azade olup aneak kanunun hükmü- i 
ne tabidirler. Mahkemelerin mukarreratını Bü
yük Millet Meclisi ve İcra Vekilleri Heyeti hiç
bir veçhile tebdil, tağyir, tehir ve infazı ahkâ- I 
mma mümanaat edemez.» < 

1953 O : 1 
Binaenaleyh bu maddeye dayanarak Mec

lisin hakkı şikâyeti tetkik etmek, Anayasa 
yetkisine bir hattı mâni çekmek hatadır. Bu 
hususta kanaatim bundan ibarettir. 

Şimdi işin esasına gelince; arkadaklar, bu 
bir intikal devresi vaziyetidir. Vebali de bize 
racidir. Çünkü yapılan son kanunla Divanı 
Muhasebat Umumi Heyetinin yetkisi kaldırıl
mıştır. Bu adam umumi heyete gidebilirdi. 
Şimdi bakınız burada bir mesele var; demin 
Necip Bey arkadaşımızın Söylediğine göre teb
ligat yapılmış mıdır? Yani Divanı Muhaseba
tın hususi dairesi, bu vatandaşa tebligat yap
mış mı, yapmamış mı? Dosyanın muhteviyatı 
müphem kalıyor, bu noktalar eksik kalıyor. 
Arkadaşımız diyor k i ; Meclise Divanı Muha
sebatın merbutiyetinin bir kıymeti yok. Bu 
daire hariçte bir taazzuv değil k i ; Meclis bün
yesi, Meclis murakabesi içindedir. Raporları 
Meclisin Divanı Muhasebat Komisyonuna ge
lir. Binaenaleyh oradaki tetkikat bir mua
meledir. Sonra diyor k i ; bir tevsie gjder, ha
yır hiçbir zaman tevsie gitmez. Her müruru 
müddetle Büyük Millet Meclisine müracaat 
edilir, Böyle bir şey mevzuübahis değildir. 

NECÎP BİLGE (Niğde) — Arkası gelir bu 
işin.. 

•FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl), — 
Hayır, hayır... Hayır efendim, rica ederim, 
bu mevzuları birbirine karıiştırmıyalım. Boşan
ma dâvaları gelir, diyorlar. Gelir mi efendim? 
Kıyas maalfariktir. Böyle şey olmaz. Fakat 
vatandaş Meclise müracaat etmiş, gelir de, 
gider de, bunun sonu nereye varır? Tetkika 
mâni olmamalıdır. Bu olmaz. Büyük Millet 
Meclisinin 82 nci ve 100 ncü madde ille bunların 
tetkikma imkân vardır. Meclisin elini kolunu 
bağlamak hatadır arkadaşlar, vazifemiz hari
cinde değildir. Politik murakabe haricinde 
Meclisin hâdise üzerindeki murakabesi nerede 
kalacaktır? Bendeniz bunun bu safhası ile 
birlikte Divanı Muhasebat Komisyonunca tet
kikini ve oradan alınacaık son bir hüküm üze
rine vicdan rahatlığı ile bir neticeye varılma
sını kendimce uygun görüyorum ve bu bapta 
bir takrir arzediyorum. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) -*- Ret. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Ret olsun... Ne çıkar? 
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NECİPBÎLGE (Niğde) — Efendim, Feridun I 

Fikrî arkadaşım, biraz evvelce tebliğ meselesine 
dokunarak, bu tebliğ işinde de bir müphemiyet 
vardır, dosyadan anlaşılmıyor, acaba tebliğ edil
miş mi edilmemiş mi; bu hususların tetkiki için 
Sayıştay Encümenine gitsin dediler. Bendeniz ı 
de bu hususta tereddüt içinde idim. Fakat 
tahminen bu tebiğin yapılmış olduğunu kabul 
ediyordum. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Tahmin olmaz burda. 

NEClP BÎLGE (Devamla) — Biraz evvel bu
raya gelen Besim Besin buyurdular ki - Dilekçe 
Komisyonu kararma itiraz eden arkadaşımızdır -
«Divanı Muhasebatın kararı Millî Savunmaya 
ve oradan da kendisine tebliğ edildikten sonra 
B. M. Meclisine müracaat etmiştir». Bunu bu 
işle ilgili arkadaş söylüyor. Şu halde tebliğ 
edildiği anlaşılıyor. Tetkik edilirse dosyada da 
tebliğ edilmiş olduğu meydana çıkar. 

Binaenaleyh tebliğden sonra gideceği yol 
Devlet Şûrası yolu idi; kazai bir merci olan Dev
let Şûrasına gideceğiz. İdarenin bu kararım 
Danıştay Kanununun 23 ncü maddesine istina
den iptal etirmek cihetine gidebilirdi. Bu yola I 
gitmemiş, Büyük Meclse gelmiş bulunuyor ki, 
bu, doğru değildir. 

Besim Besin arkadaş-mız ifadeleri arasında 
şunu da söylediler: «Efendim, Devlet Şûrasına 
gidileceğini nereden bilsin?» Büyük Meclisin 
malûmu olduğu üzere kanunu bilmemek mazeret 
sayılmaz. Eğer bu kapıyı açacak olursak bu 
işin içinden çıkmaya imkân kalmaz. Kanunu her 
kesin bildiği kabul ve farzolunur. Evet, bu ka
dar fazla kanunları bilmek biraz imkânsızdır 
ama, işin bir düzen içinde yürümesini temin 
için kanunu her kesin bildiği prensibini kabul et-
mek Ve o prensibe işleri istinat ettirmek zaru
reti vardır. Sadece malî meselelerde değil, hat
tâ cana ve şahsi hürriyete taallûk eden mesele
lerde dahi, aynı şeyi kabul ediyoruz. Ceza Ka
nununun filân maddesini tatbik ederken, fiilin 
idam cezası ile teyit edilmiş olduğunu biliyor 
mü bilmiyor mu, araştırmıyor, bildiğini farzede-
rek idam sehpasına kadar götürüyoruz. Bunu 
bilnvemek mazeret sayılmaz. 

Besim Besin arkadaşımız bu malûlün zaru
ret içinde bulunduğunu da söylediler. Bu mem
lekette zaruret içinde bulunan birçok vatandaş- | 
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larımız vardır. Bunlar zaruret içindedir, diye 
her hangi bir muamele dolayısiyle Meclise ka
dar gelmeli midir? Sadece zaruret, bu işin Mec
liste bir kaara, daha doğrusu, lehinde bir kara
ra, bağlanmasını icabettirmez. 

BESİM BESİN (Kütahya) — Kulakları ağır 
işitiyor. 

NECİP BİLGE (Devamla) — O halde za
ruretin burada bir esbabı mucibe olarak zikre
dilmesinin hiçbir kıymeti kalmamış, oluyor. 

Sonra Feridun Fikri arkadaşımız: Bir kıyası 
maalfarık yapıldığını, eğer biz burada bu kararı 
verecek olursak boşanma kararlarının da buraya 
geleceğinin söylendiğini ifade ettiler. Bendeniz 
Şahsan böyle bir şey söylemiş değilim. 

FEEİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Siz değilsiniz. 

NECİP BİLGE (Devamla) — Ama bu yol 
açılırsa onların dahi buraya gelmesine imkân ha
zırlanmış olur. Bu itibarladır ki, bu yolun açıl
maması lâzımdır. Kanunlarımızda muayyen me
selelerin nerelerde ne şekilde takip edileceği, ne 
yolda muameleye tâbi olacağı ve karara bağla
nacağı hususunda hükümlerimiz vardır. Hukuk 
devleti vasfını kazanmış olduğumuzu, iddia etti
ğimize göre, bu hukuk devletinin icabatmı ye
rine getirmemiz ve muamelelerimizi tâyin edilmiş 
olan bu hukuk kaidelerine göre düzenlememiz îca-
beder. İşte kaza ve yasama mercilerinin ayrılmış 
olması ve bunların vazifelerinin kanunlarımızda 
sarahaten gösterilmiş bulunması, bu hususlarda 
çıkan ihtilâfların kaza merciine gitmesi veyahut 
yasama merciine gitmemesi lâzım geleceği" husu
sunu bize gösterir. Bu gibi işlerin ne yolda mua
meleye tâbi tutulacağı, kaza merciine müra
caat imkânı olup olmadığı kanunlarımızda gös
terilmiş bulunmakladır. Binaenaleyh Büyük 
Millet Meclisi olarak yapmış olduğu kanunlara 
evvelâ kendisinin riayet etmesi lâzımdır. Hukuk 
devleti olmanın tabiî neticesi de budur. Büyük 
Millet Meclisi kendi yapmış olduğu kanunlarla 
evvelâ kendisi muakyyet sayılmalıdır. Kaza mer
ciine gitmesi demek, Büyük Millet Meclîsinin 
yanmış olduğu kanunlara riayet etmiş olması de
mektir. Kaza merciine gidecek olan bir işi biz 
burada yapacak olursak, Büyük Millet Meclisi 
olarak yaptığımız kanunlara kendimiz riayet et
memiş oluruz. Bu da hukuk devleti vasfının 
yerleşmiş olduğunu ifade etmez. 

Şimdi başka bir noktaya temas edeyim: Hu-

— m-
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kuk Mahkemeleri Usulü Kanununda eski hale ge
tirmek diye bir kanun yolu mevcuttur. Devlet 
Şûrası Kanununda Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun, Devlet Şûrasında açılacak dâva
larda tatbik edileceği hakkında açık bir hüküm 
vardır. Demek ki, Şûrayi Devlette, eski hale ge
tirmek talepleri kabul edilir, işte burada bu ar
kadaş müddetini geçirmiş, Güya müddetini ge
çilmemiş gibi muameleye tâbi tutulması hakkında 
yeni bir karar verilmesi için Şûrayi Devlete mü
racaat edebilir. Yanı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun eski hale getirme hükümlerinden is
tifade edebilir. Bunu bilmiyormuş. Bilmemesi 
bir mazeret teşkil etmez. Kendi kusurundan do
layı Büyük Millet Meclisinin hissine, merhame
tine müracaat etmek doğru değildir. Bizim yeni 
bir karar alarak bu yola gitmemekliğimiz lâzım
dır. Bendeniz Dilekçe Komisyonunun kararım ye
rinde buluyorum. Tabiîdir ki, takdir Yüksek He
yete aittir. 

DİLEKÇE KOMİSYONU REİSÎ ABDUİV 
TiAH AYTEMİZ (Maraş) — Aziz arkadaşlar: 
sizleri ̂ yormıyacağım. Yalnız kürsüye iadei iti
bar etmek için çıktım. 

Maddeyi aynen okuyayım: 54 ncü madde 
şöyle diyor: «Yargıçlar bütün dâvaların gö
rülmesinde ve hükmünde müstakildirler ve bu 
islerine hiçbir türlü karışılamaz.» Biz de bunu 
söyledik. Binaenaleyh komisyonun raporunun 
tasdikini rica edivorum. 

M. DAtM SÜALP (Siird) — Muhterem ar
kadaşlar, hukuk zaviyesinden bendeniz far 
müphemi vet karşısında bulunuyorum. Şimdi 
bu zat 1950 den evvel, yani Emekli Sandığı 
Kanunu meriyete girmesinden evvel müracaat 
etmiş. O zamanki hükümlere göre dairesinin 
yapmış olduğu tahsisi Sayıştay yani, hususi da
ire tasdik etmediği takdirde umumi heyete mü
racaat edecekti. Umumi heyete yapılacak bu 
itiraz müruruzamana tâbi değildir, muayyen 
bir müddete bağlı değildir. Bu vatandaş Emek
li Sandığı Kanunu çıkmadan evvel müracaat 
etmiş, tahsisin tescil edilmemesi keyfiyeti ise 
Emekli Sandığı Kanunu meriyete girdikten 
sonra vâki ölmüştür. Şimdi işin başlangıcı 
Emekli Sandığı Kanununun meriyet tarihinden 
evveldir, tahsis edilmemesi keyfiyeti ise Emek
li Sandığı Kanununun meriyete girmesinden 
sonra olduğuna göre bu vatandaş, eski usul ve 
ahkâmdan mı istifade edecektir, yoksa son çı-
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1 kan kanunun ahkâmına mı tâbi "tutüîacaktirî 

Eğer Emekli Sandığı Kanunu çıktıktan sonra
ki ahkâma tâbi tutulacaksa o takdirde müruru
zaman vardır, 3 ay zarfında Danıştaya müra
caat etmesi lâzımdı. 

Bendenizin kanaatim şudur ki, kanunlar ve 
ahkâm değişince vatandaşlar daima lehlerinde-

I ki olan hükümlerden istifade eder. Bu işte bir 
'müphemiyet mevcuttur, tenvir etmelerini is
tirham ediyorum. Aksi takdirde salim bir fik
re ve kanaate sahip olmadan bu mevzuda reyi
mi istimal edemiyeceğim. 

I FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
I Divanı Muhasebat Komisyonu halleder. 
I MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Muhterem 

arkadaşlar, Abdullah Aytemiz arkadaşımız va-
ı zife meselesinin intizamı âmmeye taallûk et

tiğini tebarüz ettirdi. Binaenaleyh, ben de bu
na müstenit olarak İçtüzüğün 53 ncü maddesi
ni okuyacağım. 

İçtüzüğün 53 ncü madûesi, her hangd bir 
dilekçenin Dilekçe Komisyonuna geldiği andan 
itibaren komisyonun yapacağı muamele şöyle
dir; tetkik edecek, tetkik ettikten sonra, ev
velâ vazifesine taallûk ediyor mu, etmiyor mu, 
ona bakacak. Maddenin kaleme almışı şöyle
dir: Komisvon ilkin dilekçeye bakacak, kendi
ne mi taallûk ediyor, Hükümete mi, tetkik 
edecek. Hükümete taallûk ediyorsa oraya gön
derecek. İkinci olarak Danıştaya, üçüncü ola
rak da mahkemeye. Daha aşağısını okumıya-
cağım. ' 

Su halde Dilekçe Komisyonu işin esasına 
girrmyecek, işin esasına girmeden evvel vazife
sine taallûk edip etmediğini tetkik edecek, va
zifesine taallûk etmediğini gördüğü takdirde, 
«bu benim vazifem değildir, Şûrayı Dovletin 
vazrfesidir» diye, oranın vazifesine taallûk et
mesi hasebivle bir karar verecek ve işte bu ka
rarı ilgiliye bildirecektir. 

İlgili, Şûraya gidecek, artık Şûraya gittik
ten sonra bu eski kanuna mı tâbi olacak, ye
ni kanuna mı tâbd olacak, müruruzaman var 
mı, yok mu, reddedip etmemek mi lâzımge1?-

< cek, bunu orası tâyin edecektir. 
Binaenaleyh şimdi bunu, komisyondan tet

kik edip etmediğini dahi sormak betice doğru 
değildir. Anladığıma göre de komisyon dahi 

I işin esasına girmemiştir, usul bakımından va-
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zif esine taallûk etmediğini nazara alarak red
detmiş ve Şûrayı Devlete gıitmesi lâzımgeldiği-
ni ilgiliye bildirmiştir. Bendeniz de Şûranın 
vazifesine Meclisin bakmaması ica;bettiği kana
atindeyim. 

REİS — Başka söz istiyerı?.. 
Seyfi Oran, buyurun. 

SEYFÎ ORAN (istanbul) — Efendim, ben
deniz Arzuhal Encümeni kararını okuyamadım. 
Fakat anlıyorum ki, Şayıştaym rolleri birbirine 
karıştırılıyor. Bu ciheti biraz tavzih ledeceğim : 

Şayet bu zat, eski hükümler cari olduğu bir 
zatmanda tekaütlüğünü istemişse, yapılacak mu
in ele şudur : Sayıştaya gelir, Sayıştay'da tetki-
kat yapılır. Reddolunursa bu ret, o şahsa değil, 
muameleyi yapan daireye yani Millî Müdafaa
ya karşı bir rettir. Bunda yanlışlık var, bunu 
düzeltmek lâzımdır. Dairesi reddi alâkadara 
bildirir, alâkadar itiraz edecekse Sayıştay He
yeti Umumiyesine karşı itiraz eder. Bunun 
için müruruzaman müddeti yoktur. ( « Daire
nin kararma itiraz ediyor » sesletri). Dairenin 
kararına itiraz ediyorsa Sayıştay Heyeti Umu
miyesine gider, orası tetkikat yapar, müsbet 
veya menfi bir karar verir. Şayet müspet ka
rara bağlarsa iş mahlûldür; menfi karara bağ
larsa o karar kendisini© tebliğ olunduğu tarih
ten itibaren 90 gün zarfında Devlet Şûrasına 
müracaat eder. 

Bir de Şayıştaym hükmi kararları vardır. 
Onlar zatü zaman hesapları hakkında olup bu 
da (muhasipleri, tahakkuk memurları ve ikinci 
âmiri italar hakkındadır. Bunlara itiraz olu
namaz, ancak kanun mucibince • Sayıştay He
yeti Umumiyesindte temyiz olunur, ve kesbi 
katiyet eden ilâmlar şahsan kendisine tebliğ 
olunur. O, buna taallûk eden bir mesele değil
dir. 

Bendeniz öyle anlıyorum ki, bu zat Sayıştay 
Heyeti Umumiyesine müracaat edeceğini bil-
memiş. Fakat bu müracaat için müruruzaman 
müddeti yoktur, hâlen dahi Sayıştay Heyeti 
Umumiyesine itiraz edebilir. Çünikü yeni ka
nun der ki, eski kanunlara göre yapılan tahsis 
muamelesinde- eski kanun hükümleri caridir. 
Binaenaleyh, bu adam Sayıştaya müracaat et
memişse Heyeti Umumiyeye müracaat letmesi 
kendisine tebliğ olunmalıdır. Şayet Heyeti 
Umumiye her hangi bir bahane ile bunu redde-
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i decek olursa, bu karar kazai bir karar olmadı-
! ğmdan Meclise de müracaat edebilir. 
| NECİP BİLGE (Niğde) — Danıştaya'da .. . 
I SEYFl ORAN (Devamla) — Danıştay, 90 
) günlük zaman geçmiştir diye belki kabul etmez. 
i Hattâ daha doğrusu bizim bu tescil kararını al

dıktan sonra üç ayda bir Şayıştaym Meclise 
bildirmesi lâzımdır. 

FERİDUN FÎKRl DÜŞÜNSE!/ (Bingöl) — 
Takririmi izah edeceğim. 

RE IS — Komisyon da söz istemiştir. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) - -

Buyursun öyleyse. 
RE IS — Buyurun. 
DlLEÇE KOMİSYONU BAŞKANİ AB

DULLAH AYTEMtZ (Maraş) — Efendim, nu
marasını hatırlamıyorum, yanlış söylemiyeyinı 
muvakkat bir madde ile bu kabil tahsis muame
lelerine mütaallik Hususi Dairenin verdiği ka
rarların Divanı Muhasebat Umumi Heyetince 
tetkik edileceği hakkındaki madde kalkmıştır. 
(Ne vakit sesleri) Hususi Daire Kararma karşı, 
yegâne dâva ve tetkik mercii Deavi Dairesidir, 
oraya 90 gün zarfında dâva etmesi lâzımdır. Bu
nu yapmamıştır. Eğer heyeti umumiyece bu 
kabil tahsis muamelelerine mütaallik Hususi Da
ire Kararının tetkik olunacağını âmir bulunan 
madde mevcut olsaydı, heyeti umumiyeye mü
racaat ederdi. Fakat bu madde mülga öldüğü 
için, o yol kapanmıştır. Şu halde Dâva Dairesi
nin kapısı açıktır. Devlet Şûrası Kanununun 22 
nci maddesinin (A) bendi gayet Sarihtir. Bina
enaleyh bilûmum idari muamele ve kararlar 
aleyhine hakkı muhtel olanlar dâva dairelerine 
müracaatla dâva açabilirler; Şu halde bu zat 
doğrudan doğruya mazeretinden dolayı, bir ay 
zarfında müracaat etmediği için, Deavi Daire
sine dâva açarak hali sabıka ircaını istiyebilir,' 
sıhhi mazereti tahakkuk ettiğinde dairece ka
bul edileceğinden Hususi Daire bu işe bakacak, 
fakat esası tetkik etmiyecek. Çünkü bir ay zar
fında müracaat etmediğinden dolayı tahsisi ka
bul etmiyerek reddetmiştir. Fakat bu mazerete 
müpteni olduğu sabit olursa hiç şüphesiz müd
det mahfuz kalır. Müddet mahfuz kalınca hu
susi daire, dâva dairesinin kararı veçhile mua
meleyi yapar. Ve tahsis muamelesini teseil eder. 

Sayın Besim buyurdular ki; Şûrayı Devlet 
Reisine sordum böyle dedi. Ne yapalım' şimdi 

[ Şûrayı Devlet Reisi ile burada imtihan olacak 
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değiliz ya. Şahsın dediğinin kıymeti yok. jŞaire 
reisi böyle der. Heyet başka «türlü karar içerir. 
binaenaleyh mazereti kabul etmek lâzımdır. 
Civanı Muhasebat Heyeti Umumiye kararları 
aleyhine Şûrayı Devlet Umumi Heyetine itiraz 
olunabilir. Binaenaleyh son, münteha mercii 
olan dâva dairesi yolu bırakılıp Meclise geli
nemez. Şurasını da müsaadenizle arzedeyim. 
Hattâ bu işleri yani hususi dairelerin tahsis mu
amelesini tescil etmediğinden dolayı vâki. olan 
şikâyetleri, açılan dâvaları Deavi Dairesinde 
dinledikleri, ancak hasım olarak hususi daire 
değil, dâvanın mensup olduğu dairenin göste
rilmekte olduğu ve bunların muvacehesinde 
dâvaya bakıldığı tahkik neticesinde anlaşılmış
tır. Binaenaleyh biz vazifeli olmadığımız için 
işi derinleştirmeye lüzum görmedik. Bu kabîl 
kararlar behemehal dâva dairesine gider. Nihai 
merci orasıdır, oraca halledilir. îşte Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu tamamen bunu âmirdir, tki ke
re söyledim, bir kere daha söylüyorum : Mahke
melerin, dâva dairelerinin işlerine hiçbir türlü 

* karışüamaz. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Sîird) — Efen
dim, Hususi Dairenin verdiği kararlara itiraz, 
Şûrayı Devlete yapılır. Daha evvelki hüküm 
lağvedilmiştir dediniz. Umumi Heyete itiraz edi
lir idi. Bu lâğvedilme zamanı, bu vatandaşın 
maluliyet müracaatından evvel midir, sonra mı
dır? 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Maraş) — Esasa 
girmediğimiz için bu hususu araştırmaya lüzum 
görmedik. Buna şöyle cevap vermek yerinde olur. 
Divanı Muhasebat Hususi Daire kararını Heye
ti Umumiyede itiraz caiz olduğu zaman oraya mü
racaat etmesi lâzım idi. Demek ki Heyeti Umu-
miyenin merci olması kaldırılmıştır. O madde il
ga edildikten sonra Heyeti Umumiyeye müraca
at imkânı da kalmamıştır. 

imkânı kalmayınca meydanda, bir umumi bir 
merci kalır ve: O da Dâva Dairesidir. Bu iş bun
dan evvel mi sonra mı; hâdiseye müessir görme
dik. öyle de olsa Heyeti Umumiyeye giderdi. 
Fakat mülgadır. Gidemiyor. Mülga olduktan son
ra Deavi Dairesine gitmesi lâzımgelir. Oraya 
gitmemiş. Binaenaleyh her bakımdan vazife ha
ricinde gördük. Çünki Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
buna mânidir. Böylece karar ittihaz ettik. 

RElS — Efendim kifayet takriri vardır. 
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FERİDUN FlKRt DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Kifayet aleyhinde söz istiyorum. . 
RElS — Takriri okuyalım da efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakereler kâfidir. Dilekçe Komisyonu ra

porunun reye konulmasını arz ve teklif ederim. 
Giresun 

Mazhar Şener 

RElS — Buyurun Feridun Bey. 
FERİDUN FlKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Arkadaşlar görülüyor ki, dosya tetkik edilmemiş
tir. intikal devresine, ait olan ve meçhuliyet için
de kalan bir durum vardır. Bendeniz bir takrir 
verdim, bunu izah edecektim, işin Divanı Muha
sebat Komisyonuna gitmesiyle iş bitmez, yine 
Meclise gelecektir. Yalnız ilmen ve hakikate va
rarak müddetleri tetkik ederek karar vermek da
ha uygun olmaz mı? 

RElS — Kifayet takririni reyinize arzediyo-
rum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Müzakerenin ki
fayeti kabul edilmiştir. 

Bir takrir var arkadaşlar okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Meselenin Divanı Muhasebat Komisyonunda 

tetkinıkı arjs ve teklif eylerim. 
Bingöl 

Feridun Fikri Düşünsel 

RElS — Divanı Muhasebat Komisyonunda 
tetkiki talep edilmektedir. Teklif bu mahiyet ve 
mealdedir. Kabul buyuranlar işaret etsinler.. 
Takriri kabul etmiyenler işaret etsinler.. Divanı 
Muhasebat Komisyonuna gitmesini ist'iyen takrir 
kabul edilmiştir. 

8. — İzmir Mebusu Pertev Arat'm, Beledi
ye Kanununun 15 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine ve 17 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun teklifi ve içişleri Komisyonu raporu 
(2/472) [1] 

(Rapor okundu.) 

RElS — Rapor hakkında söz istiyen var mı?. 
Raporu tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

d%r. 
[1] 120 sayılı basmayazt tutanağın sonunda-
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9. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'm, su- I 

bay ve memurların protokolün tesbit ettiği hal
lerden gayrı karşılama ve uğurlamalarda buluna-
mıyacaklarına dair kanun teklifi ve içişleri Ko
misyonu raporu ($/462) [1] 

REİS — Raporu okutuyorum. 

(Rapor okundu.) 

RElS — Kâzım arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem arka

daşlar, böyle bir kanunu . Meclise getirdiğinden 
dolayı Şevket Mocan arkadaşıma teşekkür ede
rim. Senelerden beri itiyat haline gelen müzmin 
bir hastalığın hâlâ şifayâp olamadığını yer yer 
müşahade ediyoruz. Hattâ bunun teşriî masuni
yeti haiz milletvekilleri üzerinde dahi bir kusur 
telâkki edilecek kadar sakin bir zihniyet olabile
ceğini kabul ediyoruz. 

Komisyon raporunda iki realiteye yer veril
miştir. Birincisi, Hükümet noktai nazarını kabul 
ediyor ve diyor ki; tatbikatta aksaklık husule ge
tirecektir. 

îkinci noktai nazara iltifat eden komisyon 
teklif sahibinin teklifine, şu cümle ile mukabele 
ediyor; kanun teklifi esas itibariyle yerinde gö
rülmüştür. Yani iki realite arasında kalan ko
misyon, ne kızı veriyor, ne dünürü küstürüyor. | 
Bir taraftan, hakikaten sigara itiyadı gibi bira- I 
kılması güç ve fakat hususi ezvakma. doyu'mal: 
bilinmiyen karşılama ve uğurlamalara mâni ol
mayı istihdaf eden böyle bir teklif karşısında ko
misyonun, hiç olmazsa, sâkit kalmasını beklemek 
hakkımızdı. Fakat kalmamış, böyle bir kanunun J 
kabulüne taraftar olmadığını sarahaten ifade et
miştir. 

•Komisyon burada hakikaten iki realiteye yer 
veren bir noktai nazarı, tecvizkâr noktai nazarı 
ortaya atmaktan da fariğ kalmamış. Diyor ki; 
«iş saati haricinde veya mezun bulunan bir me
mur veya subayın, dostu olan bir vekili karşıla- i 
masına mâni olunmıyacağı, bunun tatbikatta | 
müşkülât doğuracağı ve işlerde suiistimali kanun 
hükümleriyle^ Hükümetin tedbirleriyle önüne ge
çilmesinin daha uygun olacağı mütalâasiyle red
dediyorum.» 

Muhterem arkadaşlar, gelmiş geçmiş, hiçbir 

[1] 122 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dtr. 
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bakan gördünüz mü ki, vazifesine başladığı gür 
alelûsul teşkilâtına şöyle bir tamim göndersin, 
karşılama ve uğurlamanın mahzurlarını belirt
mek suretiyle bu hulûskârlıktan kaçınılmasını 
kaydetsin. Böyle bir tamime tesadüf ettiniz mi?. 
Hayır! 

MUHİTTİN ÖZKEFELI (Samsun) — Bun
lar bazan icabattandır. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Mademki, in
san oğlunun yaradılışında mevcut olan bu hu
lûskârlığa iştiyakını gideremiyoruz, böyle gü
zel bir kanun teklifini neden reddedelim. Bunu 
kabul etmeliyiz. Dün muhalefette tenkid ettiği
miz hususlardan birisini ele alan Şevket Mo-îan, 
hakikaten kötü itiyatların temizlenmesi bahsin
de hem Demokrat Partinin programındaki esasla
ra hürmet etmiş, hem de hakikaten Devlet memur
larını bir göçebe halinde her bakanın geliş ve 
gidişimde istasyonlara aynı zamanda hava alan
larına taşınmaktan kurtarmak istemiştir. Ba
kanın düştüğü gün memurlardan hiçbirisini kar
şılama ve uğurlamalarda görmüyoruz. Artık Ba
kan düşmüştür, gitmiyeceğim diyebilen insan
ların evvelce nasıl bir zaruret içinde oldukları 
hususu, bir bakanın vazifeye başlaması veya bir 
bakanın aynı vazifeden ayrılması ile anlaşılacak 
kadar basit bir hâdisedir. Bakanlarımız hakkında 
böyle bir şey düşünmüyorum. Ben insan oğlunu 
tahlile çalışıyorum, insan oğlu karşılanmaktan, 
uğurlanmaktan hoşlanıyor. Bakan da insandır. 
Madem ki umumi efkâr nazarında bu hal iyi 
karşılanmıyor, sadece Bakan arkadaşların ho
şuna gidiyor diye buna devam edelim mi? Hayır 
arkadaşlar, onların bu arzularını umumi efkâ
rın arzusuna uyarak önlemek için, bu kanunu 
çıkaralım. Bir az da bakan hususi ezvakmdan 
mahrum olacak mış, varsın olsun. 

Muhterem arkadaşlar, sözümü müsaade bu
yurursanız,, bu hâdiseye tamamen mutabık bir 

• ı ile bitireceğim. 
Vaktiyle bir Nazırın refikasının vefatını 

öğrenen yüksek dereceli bir memur pürtelâş evi
ne geliyor, refikasına, resmî elbiselerinin hazır
lanmasını söyledikten sonra acele acele traş olu
yor. O esnada refikası merakla soruyor, nedir 
telâşın?.. Adam diyor ki: «Bizim Nazırın refi
kası ölmüş..» refikası, «yanlış hatırınızda kal
mış, ölen nazırın refikası değil, kendisidir.» di
yor.. Onun üzerine memur telâşı bırakarak evin
de başka işlerle meşgul olmıya başlayınca refi-
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kası tekrar hayrette sebebini sorunca kocası: 
«Mademki Nazır ölmüş, gitmeye lüzum yok, 
eğer refikası ölseydi ve gitmeseydim, vay benim 
başıma geleceklere..» 

Onun için bu komedyaya son verelim. Hü
kümet, zannediyorum ki bu noktai nazarların M, 
arzettiğim realitelere uygun bularak kabul 
mek suretiyle, programın bir umdesine hizmet 
etmiş olur ve hem de efkârı umumiye nezdinde 
gülünç bir şekil alan bu nevi tarzı hareketlere 
bir son vermiş olurlar. Maruzatım bundan iba
rettir. 

REİS —- Ahmet Kemal Varınca. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) — 
Arkadaşlar; bir cemiyet içinde yalnız antidemok
ratik kanunların kaldırılması kâfi değildir. Bu 
cemiyetin içinde birtakım hal ve hareketler var
dır ki, bunları tetkik etmek lâzımdır. Şimdi biz 
daima iddia ediyoruz, batı demokrasisi içinde
yiz, batı demokrasisini kabul etmişiz. Ben soru
yorum, Demokrat memleketlerde, demokrasi ru
hunun nüfuz ettiği cemiyetlerde, senelerdir mü
şahede etmiş bulunuyoruz, bu istikbal ve teşyi 
merasimi yoktur. İstikbal ve teşyi merasimi pa
dişahlıktan kalma birtakım kötü âdetlerdendir. 
Türk milletinin ruhunda samimiyet vardır, sev
diğini kalbden sever, Zahirî alâyişten, zahirî gös
terişten kaçınır. Fakat Türk milleti öyle devir-
îer yaşamıştır ki, şahıslara karşı, Devletin ba
şında bulunanlara karşı teşyi ve istikbal merasi
mine maalesef alışmıştır. Bu, bir padişahlık zih
niyeti ve padişahlık ananesidir. Esasen Türk mil
letinin ruhunda bu yoktur. O samimîdir, içinden 
sever ve içinden dua eder. 

Ben şahsan, teşyi ve merasimden dolayı iki 
kere felâkete mâruz kalmış bir arkadaşınızım. 
Birisinde Zile 'de kaymakamdım, Sivsa Valisi 
Ahmet Beyi istikbal etmediğim için istikbale gi
denlerden vali soruyor: «kaymakam nerede?» On
lar da, «kaymakam valileri istikbal edecek adam 
değildir» diyorlar. Gelir gelmez bu zatı muh
terem doğru hükümete geliyor, elinde kamçı 
«kaymakam bey ben valiyim, sen vazifeni yapma
dın» diyor. Ben de «vazifemi bu masamda yapı
yorum» diyorum. Neticede beni işten el çektir
miştir. 

Sonra, Giresun'da kaymakamdım, Samsun Va
lisi Reşit Bey vardı, o vakit biz oraya raptedil-
miştik. Kendisi iskeleye geliyor, kaymakam ne-
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rededir diyor soruyor, vazifesi başında diyorlar. 
Yanıma, kaymakamlığa gelmiyor, başka yere gi
diyor ve orada hissiyatını izhar ediyor, «ben onu 
buradan kaldırırım» filân diyor, oradan Zile'ye 
geliyorum... Takdim tehir yaptım, kusura bak
mayın. 

Yani bunlar, hayatımda görmüş olduğum bu 
istikbal ve teşyi. hulûskârlığının neticeleridir. 
Sonra nelere tesadüf etmedim. Bir müddet, 5 - 6 
sene Haydarpaşa'da oturdum, Haydarpaşa'dan 
muzıka sesinden, istikbal ve teşyi merasimi gü
rültülerinden bıktım usarıdım, vapurlara binecek 
vaziyette değildim. O hale geldi ki, umum mü
dür geliyormuş diye Adadan gelen vapuun kap
tanı Haydarpaşa'ya vapur uğramadığı halde yol
cuları orada yarım saat tutmuştur. Sırf bir ilti
fata nail olmak ve hulûskârlığını yapmış olmak 
için... Bunları biz çok. gördük. 

Türk milleti ruhan demokrattır. Binaenaleyh 
ef'alü harekâtımızla biz bu ruhu göstermek mec
buriyetindeyiz. Eski devir artık geçmiştir. Bir 
kere memuru kurtaracağız. Memur kanunen al
dığı, deruhte ettiği vazifeyi muayyen saatlerde 
yapmaya mecburdur. Sabah saat .9-12, 1,5-5, 6 
ya kadar Devletin işini yapacaktır. Bu müd
det zarfında hiçbir sebeple işinden ayrılamaz,. 
Devletin işiyle meşgul olacak, filân gelmiş fa
lan gitmiş, bu onu alâkadar etmiyecek. Yap
tığımız kanunlar bunu icabettirir. 

Şimdi rica ediyorum, her hangi bir memur, 
müdiri umumi, müsteşar, şu bu, vekil geli
yor diye istasyona inerse, o dakika zarfında 
yapacağı iş ne olur? Hem kanunsuzluk, hem 
rahatsızlık ve üçüncü olarak da ahlâksızlık yap
mış oluyor. O vekil düştükten sonra da gitsin 
bakalım, Tabiî gitmez. 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE — Yeni vekilin is
tikbaline, gider... 

AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) 
— Tabiî yeni gelen vekilin gözüne girmek, ter
fi etmek için. Efendim, lisebebin minelesbap 
vazifesini bırakarak her hangi bir adamın is
tikbaline gitmesi caiz değildir. 

. Sonra, bu memuru ikurtaralım, bunu mene-
delim. İstikbal edilen memuru da kurtaralım, 
o da memnun değil. Falan geldi, elimi öptü, 
ben bir şey yapamadım diyor, müşkül mevkide 
kalıyor. Bırakalım adamcağızı serbest, gelsin 
gitsin. Yarım saatlik yoldan geliyorlar, istik
bal ediyorlar. Gelmesinler, vazifelerini yapsın-
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lar. Bunlar dünyanın hiçbir yerinde yoktur. I 
Yabancılar buna oriyantal diyorlar. Bu, Şark 
hulûskârlığının, * ahlâksızlığının en büyük nu
munelerinden birisidir. Bilmem bu kanunu na
sıl getirmiş o arkadaş? İçişleri Komisyonu bu
nu adam akıllı inceliyecek ve Hükümete diye-
cetki ki ; «Evet bâzı istikballer olacaktır, ge
tir protokolü, hangileri istikbal edecektir?» Bu 
başka memleketlerde de vardır. Fakat böyle 
nizamsız, intizamsız, sellemehüsselâm değil. Ak
si halde bu hulûskârlıktır, ahlâksızlıktır. Açık 
konuşuyorum, ahlâksızlıktır. Niçin geliyorsun, 
niçin gidiyorsun? Bu mevzudan gına gelmiştir. 
Hiç kimse istemiyor, Hükümet de istemiyor. 
Her kes işine gitsin. 

Ben, bunun İçişleri Komisyonuna ganderil
mesini teklif ediyorum. İçişleri Komisyonu Hü
kümetten bir protokol istesin, Hükümet de 
versin. Memurları da, istikbal edilenleri de 
edenleri de kurtaralım. 

REİS — Hâmid Şevket İnce. 
HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Mü

saade buyurursanız ben Şevket Mocan'ı tebrik 
edeceğim. Cidden tebrik edeceğim. Her biri- I 
mizin yüreğinde her gün ve sık sık gördüğümüz 
bu istikbal ve teşyi manzaraları bir yara teşkil I 
ediyor. Memur alıyorsunuz; umum müdür arı
yorsunuz; bâzı zamanlarda seyahatler çoğalıyor, 
birçok memurları yerinde bulamıyorsunuz. Baş
vekili, bakanı, umum müdürü teşyi ve istikbale 
gitmiştir. 

Hakikaten âmme ve umumi hizmetleri gör
meye davet edilen ve bu milletin kesesinden ma
aş almakta devam eden bir memura, teşyi ve is
tikbal vazifesi verilmemiştir. Mevzuatımızda 
böyle bir vazife, namevcuttur. Bunun tek mâ
nası, evet bence tek mânası; - ikinci, üçüncü mâ
nasını bilenler varsa söylesinler - göze girmek, te
veccüh kazanmak ve o vesile ile ayakta tutuna<-
bilmektir ve benim anladığım budur. Zaten ka
nun teklifinde de yazılıyor. Deniyor ki : «pro
tokole dâhil olan ve resmî mahiyet arzeden istik
bal ve teşyiler haricinde». Gayet güzeldir bu tek
lif. Ben kendi namü hesabıma çağrılmadığım bir 
davete gitmedim ve gitmiyeceğim. (Yaşa sesleri) 
Niçin, neye işimi veya vazifemi terkedeyim? Bü
yük makam adamları, mevkilerinde oturdukları 
zamanda, etraflarında gûnagûn halkalar doğu
yor. Gürünen hakikatleri çiğnemiyelim, berta
raf etmiyelim arkadaşlar. Bu, ahlâkî bir bahis- | 
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tir <âym zamanda .' Evet bir numaralı ahlâkî bir 
bahis. Ahlâkî diyorum, bu bahis üzerinde, bu 
millet nam ve hesabına duralım artık. 

Efendim, istasyona gidiyorsunuz, memurlar 
kafile kafile gelmişler. Sanadidi idareden, sana-
didi siyasiyeden filân geliyor diye toplanmışlar. 
Bakıyorsunuz memurlar vekillerin, valilerin etra
fında halka çevirmişler. Niçin? Devlet o memura 
iş vermiş, hiç işi olmasa dahi o masasının başında 
oturmaya mecburdur. Bu itibarla Mocan'm tek
lifi doğrudur arkadaşlar. Müsaade buyurursanız 
hafızalarınızı canlandırmak ve reylerinizi, kalbi
nizin içinden çıkan bir ok gibi parmaklarınızla 
işaret şeklinde ifade edebilmeniz için encümen 
mazbatasının teklifi reddeden esbabı mucibesini 
okuyacağım : «kanun teklifi esas itibariyle yerin
de görülmüşse de... İş saati haricinde veya mezun 
bulunan bir memur veya subayın dostu olan bir 
vekili karşılamaya mâni olamıyacak ve bu tatbi
katta müşkülât doğuracak ve işlerde - dikkat bu
yurun - suiistimalin kanun hükümleriyle değil, 
Hükümetin ve alâkalı âmirlerin tedbirleriyle önü
ne geçilmesi daha uygun olacağı mütalâası ile tek
lifin reddine karar verdik:> diyor. 

Suiistimal, âmirlerin irşadı ile mi bertaraf 
olur? Bu bir vazife suiistimaldir ve ancak ka
nunla önlenir. Şevket Mocan teklifinde proto
kolden bahsediyor. Bu geçici bâzı teşevvüşat do
ğurabilir. Meselâ : karımı, kızımı istikbale gittim, 
bu arada vekil de geliyormuş diyebilir. Bunun 
için tafsilâtlı bir nizamname yapılır, işin üze
rinde durulur. Arkadaşlar Dahiliye Encümeninin 
bu gerekçesi ile bu kanun teklifi reddolunmaz. 

Arkadaşlar daiha sonra, mazbata hüsnü mu
amele ile halledilir, diyor. Zaten memurlara 
suimuamele eden yok. Kabul edimiz ki, ben bir 
dairede memurum. Şefim de Hamdullah Sup
hi, daireme. geç geldim. Neredesin oğlum de
di? Efendim, vekil bey geliyordu ona gittim. 
Haddi mi Hamdullah Suphi'nin, vekili niçin is
tikbale gittin diye bama ceza versin ve maaşım
dan kıstalyevm yapsın? Ben vekil beydkarşıla
dım diyorum. Hayatın ta kendisi ile ta içten ge
len sesiyle hakikatla kucak kucağa gelelim ve 
biraz bu husustaki Şarklılığımızı yani riyaya 
varan, Mıinaya götüren, bazan âdeta ibadet 
halinde tecelli eden kötülükleri önlemeye çalı
şalım (arkadaşlar. Biz ahlâkı da ıslaha mecbur 
olan bir müessieseyiz. Millete ahlâk ve kanun 
yolunu göstermemiz lâzım. Çünkü her suç bir 
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ahlâksızlık değil midir esas-em? Kanun vâz^j,, 
âmmeyi ilgilendiren meselelerde,her vakit karâr 
almak hakkını haizdir. Binaenaleyh ben bu 
kanunu, esas itibariyle, taşıdığı maddi vıe mâ
nevi kıymeti itibariyle kabul etmeye arkadaş
ları teşvik ediyorum. Her halde bu güzel tek
lifin müzakeresinle geçelim. Islaha muhtaç nok
talar varsa onları ıslah edelim. Bu mevzu, 
önümüze gelmişken halledelim. Eğilmeler, inhi
nalar, riyakârlıklar ortadan 'kalksın artık. Bu 
"kötü âdetleri teımizliyelim artık. (Bravo ses
leri) . 

REÎS — Necip Bilge. 
NECİP BÎLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım; biraz evvel Hâmid Şevket arkadaşı
mızın belirttiği gilbd, rapordaki esbabı mucibe 
ile bâzı fıkralarda varılan netice tezat halinde
dir, birbirine uymamaktadır. Mademki bu işin 
•esasının doğru olduğunu kabul ediyoruz, o 
halde tatbikatta mâruz kalınacak müşkülâtın 
bertaraf edilmesi lâzımdır. Yoksa tatbikatta 
müşkülât doğurur diye işin esasını reddetmemiz 
hiç de doğru olmaz. Meşhur fıkradır; eski na
zırlardan biri, (şu mektepler olmasa Maarif 
Nezaretini ne güzel idare ederdim) demiş. Ga
yet tabiîdir "kd, okulların bulunması işleri zor
laştıracak, yeni birtakım müşkülleri ortaya çı
karacaktır. Vazife bunları gidermektir. 
îşte burada da, aynı vaziyeti görüyorum. Ben
deniz işin esasında mutabık: olduktan sonra tat
bikatta müşkülât çıkacaktır diye doğru olan 
•esasın reddedlmeski'e hiç de taraftar değilim vie 
bunu doğru bulmam. 

Diğer taraftan komisyon da, suiistimal mev
cut olduğunu kabul ediyor ve «bu teklif "kabul 
edildiği takdirde tatbikatta bâzı suiistimal ola
bilir, bunu kanunla yapacağımıza Hükümet 
kendisi yapsın» diyor. Diyor ama Hükümete 
bir yol göstermiyor. Onun için komisyonun 
meseleyi inceden inceye tetkik ederek yeniden 
bir karara varması lâzıımgelir. 

Bendeniz Şevket Mocan arkadaşımızın esas 
fikriyle mutabık olmakla beraber, baleme al
mış olduğu ifade ile mutabık değilim. Bâzı 
'hallerde karşılama ve uğurlamaya lüzumu hâ
sıl olabilir. Faraza her hangi bir vekil Konya 
Vilâyetinin Ereğli mıntakasma gider. Oradaki 
işleri tetkik etmek için valinin orada bulunma
sı icabedebilir. Binaenaleyh mutlak bir şıekil-
de (Devlet memuriyetinde bulunan bir kimse-

2.1953 O : 1 
I nin g-eleeek bakanları karşılaması veya uğur

laması yasaktır) diye bir hüküme bağlamak 
doğru değildir; bunu tanzim edecek hükümle
re ihtiyaç,, vardır. Bendeniz prensip olarak bu
nun doğru olduğu kabul edildiğine ve ancak 
iş saatleri dışında vâki olacak uğurlama ve kar
şılamalar komisyonca mubah telâkki edildiğine 
göre iş saatleri içindeki karşılama ve uğurla
malara ait hükümlerin konulması için raporun 
komisyona iadesini teklif ediyorum ve buna ait 
bir takrir veriyorum. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum), — Muhte
rem arkadaşlar; bş#an korku ve endişe, ba-
zan da riya mahsulü olan karşılama ve uğurla
ma merasimlerinin kanunla halledileceğine 
kaani değilim. Bu, daha ziyade bir zihniyet 
meselesi ile alâkalıdır. Zihniyet değişmedikçe, 
çıkarılacak kanunun mahiyeti, müeyyidesi ne 
olursa olsun, hattâ ne kadar ağır cezalar olur
sa olsun hiçbir suretle tatbik edilmiyeceği mey
dandadır. Zira arkadaşlar, bu karşılamalarda 
bilhassa ön plânda yer alanlar umum müdürler, 
valiler, daire müdürleri ve çıkarılacak kanunu 
tatbik ile mükellef olan kimselerdir. Suçu işli-
yenlerle haklarında muamele yapacak olan 
kimseler aynı olunca kanunun hiçbir faydası 
olmıyacağı kendiliğinden meydana çıkar. 

Arkadaşlar, böyle bir kanunu çıkarmadan 
evvel bu mevzu ile alâkalı diğer bir kanunu 
tahrik etsek, tatbik etsek kendiliğinden mese
le halledilmiş olur. Meselâ Yeşilköy, Ankara 
tayyare meydanları malûmunuzdur, çok vakit 
görürüz, birçok umum müdürler, müsteşarlar 
şu ve bu memurlar Devlet vesaitine binerek 

I oralara gitmektedirler. Eğer bir kanun, bir 
ceza ve bir müeyyide arıyorsak 3827 sayılı Ve
saiti Nakliye Kanununun 13 ve 14 ncü mad
deleri meydandadır. Karşılama hususi bir iş
tir,* resmî işıle alâkası yoktur. Binaenaleyh fiil 
üç aydan aşağı olmamak üzere hapis cezasını 
müstelzimdir. Kanun tatbik edildi mi mesele 
kalmaz. Göz göre göre işlenmiş olan, gözümüz
den kaçmıyan suiistimallerin mühim bir kısmı 
önlenmiş olur arkadaşlarım. 

I Sayın Başbakan Yardımcısı buraya teşrif 
buyursunlar, bu hareketleri takbih ettiklerini 
ilân etsinler ve ayrıca tamimle bütün bakan
lıklara, teşkilâtlarına duyursünlar. Soruyorum. 
Hükümetin bu hususta hattı hareketi nadir ve 

I ne düşünüyorlar ? 
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Rapordan anlaşılıyor ki Hükümet, karşıla

ma ve uğurlamalara taraftar değildir. Ancak 
şu ana kadar teşrifat ve merasimleri bertaraf 
etmek imkânı hâsıl olmamıştır, hiçbjr makam 
bu aksaklığın bertaraf edilmesi bakımından bir 
şey yapmamıştır. Soruyorum, teşrifatın kalk
ması için keyfiyeti tamimle teşkilâtına bildir
miş midir? 'Tamim yapmışlarsa bize (bu işe 
taraftar değiliz, bundan sonra hiç kimse mesai 
saatlerinde işini gücünü terkederek- bakanları 
karşılamıya gelmiyeceklerdir. Gelenler hakkın
da da inzibati muamele ve ceza tatbik edeceğiz) 
desinler ve samimî olarak pu dileğimizi tatbik 
etsinler. Mademki başta valiler, umum müdür
ler, müsteşarlar, generaller olmak üzere dai
re müdiranı, şunlar, bunların işlerini1 bırakarak 
gelmesine taraftar değiliz, bunu bir dalkavuk
luk ve riya alâmeti saymaktayız. Şu halde Hü
kümet bu hissiyatımızı bütün dairelere duyur-
sun, tamim yapsın. Elbette <kimse bu tamim 
hilâfında hareket edemiyecektir. Bunun için 
bir kanun çıkarılmasına taraftar değilim. 

Sonra arkadaşlar, bilhassa bir noktaya da
ha işaret etmek istiyorum; karşılama ve uğur
lama merasimleri bilhassa radyolarda fazlasiy-
le söyleniyor ve söylenmektedir. Bundan biz
ler çok sıkılmaktayız. Efkârı umumiye üzerin
de cidden menfi tesirler yapıyor. Çok rica 
ediyorum, bu işlere bir son verelim. Bu, anti
demokratik bir zihniyettir, Bunu tarihe male-
delim. Bunu bir kanunla değil tatbikatla ya
palım. Bakan çıksın, burada bizi tatmin et
sin, biz de tekliften vazgeçelim. Ama tatbikatı 
hepimiz göreceğiz, dediğimiz yapılmazsa biz de 
elbette icabını yaparız. 

REÎS — Reridun Fikri düşünsel! 
FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Bendeniz bu mazbatanın kabulünü, komisyon 
gücenmesin, tehlikeli görüyorum. Çünkü yine 
teşyi ve istikballer açık bono olarak bırakılmış
tır. Onun için bendenizce bu mevzu esaslı şekil
de tetkik edilmelidir, bence bir kanun lâzımdır 
arkadaşlar. Hakikaten kanun olmazsa filân ba
kan şöyle söylemiş, öteki böyle söylemiş, bunun 
tatbikatta hiçbir tesir ve faydası yoktur arka
daşlar. Çünkü' Meclisteki konuşmalardan bir 
şey çıkmaz. Meclisin iradesi kanunla tecelli eder. 
Onun için bendeniz bu mazbatayı tehlikeli gör
düğüm için kürsüye çıktım. Çünkü burada deni
liyor ki; «Kanun teklifi esas itibariyle yerinde 
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görülmüş ise de? iş saati haricinde veya mezun 
bulunan bir memur veya subayın dostu olan 
bir vekili karşılamasına mâni olunamıyacağı...» 
bu dostluk, postluk penceresi açıldı mı bütün 
teşyi ve istikbal, bandosu ile oradan içeri girer 
arkadaşlar. Onun için bu kapıyı kapıyalını. 

Arkadaşım Başıbüyük güzel söyledi, demok
rasi filân bununla oluyor. Hakikaten demok
rasi ruhunu tecelli ettirmek için bunu, ziyafet
leri, filân şeyleri ortadan kaldırılmalıdır. Bina
enaleyh bunu komisyon geri alsın, üzerinde 
esaslı tetkikat yapılsın ve mutlaka bir kanun ya
pılsın. Bendenizin kanaatim budur. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar, Başıbüyük arkadaşım salahiyetli ba
kanın bu kürsüden teminat mahiyetinde bir ko
nuşmasını istememiş olsalardı huzurunuzu tek
rar işgal etmiyecektim. Bunu bendeniz de not
larım arasına almıştım; fakat gözümün önüne 
öteden beri cereyen eden vakıalar ve, af buyur
sunlar, Devlet yasağının üç günden fazla devam 
etmemesi gibi korkunç bir realite geldi. Devairi 
devlette devam usulüne henüz bir çare bula
mamışken ve sık sık Başbakanlık kanaliyle ta
mimler gönderilirken buniarın ne gibi bir fai-
dei ameliyesi olmuştur? Bunu murakabe edebili
yor muyuz? Hayır* arkadaşlar. Biz bu nevi âdet 
ve teamül haline gelmiş olan hususların bugü
ne kadar geçmiş hâdiselere kıyasen yapılamıya-
cağı kanaati katisine sahibiz. Bu itibarla Hâmid 
Şevket înce arkadaşımızmda belirttiği, gibi, böy
le bir fırsatı kaçırmıyalım. Mutlaka bunun çık
ması lâzımdır. Bir tamim, birkaç tamim, ve sa
ire . Hepsi boş. 

Muhterem arkadaşlar, ben, bu mevzuda söz 
almış iken bir noktaya daha temas edeceğim. Bu
rada teklif sahibinin cezai müeyyideler kısmın
da öne sürdüğü veçhile, ısrar edenler hakkında 
disiplin kurulunca memuriyetten çıkarma cezası
nın tatbik edilemiyeceği kanaatindeyim. Zira bu 
cezayı kim verecek, tabiî ilgili Vekil verecek. 
Kendisine hulûskârlıkta^bulunan bir memura Ve
kil bu cezayı veremez. Bunu mümkünse kanu
nun metni üzerinde yapalım, zira komisyona 
havale edersek bu işin üzerinde çok durulabilir. 
Sureti ka'tiyede işini terkeden memura bir ce
zai müeyyide koyalım, bu ceza otomatikman ol
sun. Daha ileri giderek diyebilirim ki, tatbik 
etmiyen' Vekili dahi mesuliyet altına alalım. 

Muhterem arkadaşlar bu kanun bir kere ele 
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gelmişken bunu kaçırmıyalım, mutlaka çıkarâ-
ralım, bunun .altında daha birçok' şeyler var. Bu 
yalnız memurlarda değil, bu zihniyette o kadar 
ileri gidilmiştir ki, milletvekillerini bile bu kom
binezona sokmak hususunda tezahür eden arzu
lar hakikaten hepimize elem vericidir. 

Şimdilik maruzatım bu kadardır. 
DEVLET BAKANI MUAMMER ALAKAN^ 

(Zonguldak) — Söz istiyorum. 
REÎS — Buyurunuz. 
MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Muh

terem arkadaşlarım; memurların Hükümet erkâ
nını karşılaması gibi objektif bir mesele konuşu
lurken; bâzı Milletvekilleri pek şahsi ve sübjek
tif mütalâalar serdettiler. Bunu ben bu mevzu 
ile mütenasip olmıyan bir ağırlıkta telâkki ettim. 
Evvelâ bu husus kabul edilirse Bakanların şahsi 
zevklerinden mahrum edilecekleri de maslahatı 
âmme namına kabul edilmeli falan.. 

Arkadaşlar; takdir buyurursunuz ki, bugün
kü Milletvekilleri, Bakanlar çok büyük bir kitle
min muhabbetiyle, itimadiyle B. M. M. ne gelmek 
şerefine mazhar olmuşlardır. Ve içinde bulundu
ğunuz, sizlerin dahi büyük kitleler tarafından 
bağrına basıldığınız, büyük istikballerle teveccüh 
gördüğünüz vâki olmuştur. Binaenaleyh böyle bir 
devrede arkadaşlar tarafından sevilen, karşıla
nan bir Milletvekili veya bir Bakanın bir yere 
gittiği zaman karşısında 3-5 memur bulunacaksa 
bundan o zat bir zevk ve haz duyacak d'iye bir 
şey varit olamaz. 

Sonra bâzı arkadaşlarım, belki protokol icabı, 
belki de eskiden beri mevcut bir itiyadın, saika-
siyle bir hissi hürmetle Bakanları istikbal ve 
teşyi eden müsteşar ve umum müdürlerin bu ha
reketlerini ahlâksızlık olarak tavsif ettiler. Ah
lâksızlık, tâbirini bu kadar hafif bir hareketi 
tavsifte kullanmak bilhassa ahlâk mefhumuna 
zarar verir; binaenaleyh ahlâk kelimesinin kuv
vetle tutulması için bu yolda istimal edilmemesi 
lâzımdır. Rüesayı memurinin istikbalde bulun
masının ahlâksızlık olarak tavsif edilmesi- çok 
ağırdır. Ben kendilerini bu hususta tenzih ede
rim. Bunu söyliyen arkadaş heyecanından müte
vellit bu. kelimeyi sarf etmiş olsa gerektir. (Kim 
söyledi sesleri) 
• Zabıtlarda vardır. 

Benden evvel konuşan bir hatip hulûskârlığı 
siz arkadaşlarıma kadar tevcih etti. Eğer sizin 
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içinizden gelen bir hissi hürmet ve muhabbet ol
mazsa dünyada hangi kuvvet sizi bu istikbal ve
ya teşyie sevkedebilir. 

işin stibtektif ve hissi olarak tezahür etmiş 
mübalâğalı taraflarını böylece belirttikten sonra 
gerek milletvekillerini gerek müsteşar ve umum 
müdürleri, kendilerine karşı istimal edilmiş olan 
bu vasıflardan tenzih ederim. 

Bu kanun hakkındaki Hükümet noktai na
zarı tçişleri Komisyonunda muhalif olarak belir
miş. Neden muhalif olarak belirmiş? Belki İç
işleri Komisyoncunun esbabı mucibesinde yazılmış 
olan hususlar yerinde olmıyabilîr. Fakat birçok 
defalar istikbale ve teşyi ile vazifenin yakînen 
alâkası vardır. Misal olarak dediler ki, vali bir vi
lâyete geliyor, kaymakam istikbal etmediği için 
o kaymakamı tekdir etmiştir. Vali burada haklı 
olabilir. Vali kazanın hududuna geldiği andan 
itibaren o kazanın muamelâtını tetkik etmektedir. 
Kaymakamla beraber yollara bakacak, sağda, sol
da mekteplere bakacak, toprak tevzi komisyonları 
varsa onların faaliyetine bakacak; hâsılı köyler
de, kaza hududundan sonra kaymakamın işleri 
vardır ve orada kaymakam valinin huzurunda 
bulunmalıdır. Şimdi bunu mahza bir istikbal 
muamelesi olarak telâkki etmek değru değildir. 

Bir bakan vilâyete geldiği zaman o vali ile, 
o kazanın kaymakamı ile kendi bakanlığına ait 
rüesayı memurin üe beraber bulunmak mecburi
yetindedir. Bir bakan Çankırı'ya veya Çoruma 
geliyor, geldiği zaman rüesayi m'emurinin 
vilâyet hududunda bulunmasında zaruret 
vardır. Vali ile konuşacaktır, hattâ yolda 
konuşacaktır, Yanındaki müdürle, bakanlığına 
mensup o müdürle konuşacaktır. Yolda giderken 
bir köye uğrayacak, o köyün o bakanlığa ait iş
leri vardır, onları görecektir. Sonra başka bir 
köye uğrıyacaktır, bir nahiyeye uğrayacaktır 
Bugünkü bakan arkadaşlar bunları daima yap
maktadırlar. Köye giderler, o köyün bir ailesini 
ziyaret ederler, sıhhi durumu ile, ev durumu ile 
meşgul olurlar. Binaenaleyh birçok defalar bu 
vazife işi, istikbal işi ile karşılaşabilir. Hangisi 
istikbaldir, hangisi vazife icabıdır? Bunu tam 
kıstaslarla ölçmeye imkân yoktur. 

En nihayet teklif edilen kanun metninde di
yor ki; «memurlar böyle, bakanları istikbale ge
lirlerse 15 gün müddetle tecziye edilirler.» Eğer 
bu istikbal mesai haricinde ise, tatilzamanındaise, 
bütün milletin serbest olduğu bir noktada memur-
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dan bu hürriyeti, böyle bir topluluğun ihtisaslarını i 
toplama hakkını nasıl alabiliriz? Onu bundan j 
nasıl mahrum edebiliriz? Binaenaleyh bu şekilde 
mesai zamanı haricinde bulunan bir memurun 
diğer vatandaşların haiz olduğu haklardan 
mahrum edecek şekilde bir hüküm koymak ye
rinde değildir. Emin olun arkadaşlar, demin 
de arzettiğim sebeplerle, biz binlerce insanın ! 
ağuşu muhabbetine basıldık. Bugünkü bakan 
arkadaşlarımız 3 - 5 memurun ayrıca istikbali 
ile ne bir haz duyarlar, ne de bunu kendileri 
için bir şeref telâkki ederler. Yüksek Mecli
sin bu hususta alacağı, ittihaz ibuyuracağı ka
rar bundan sonraki hareket hattını tâyin ede
cektir. Fakat vazife ile istikbalin her zaman 
tefrikinin da mümkün olamaması tabiîdir. Aca
ba bâzı arkadaşlarımız bâzı yerlerde lüzumsuz 
memurların bakanları istikbal ettiklerini gör-
dülerde bundan müteezzi mi oldular? Kanun 
da bir protokol kabul etmektedir. Hükümetin 
Protokol Dairesinde bu işler tanzim edildiğine 
göre teklifi kanunide Hükümeti rencide edecek 
bir hal de mevcut değildir. Ancak endişem, 
tamamen vazifeye mütaallik hususların yekdi
ğerine karıştırılması, kanunların tatbik edil
memesi, bin türlü tezvirlerin yer alması, mü
temadiyen filân adam gelmiştir, gitmiştir diye 
ihbarlar yapılıp tecziyesinin istenmesi gibd en
dişelerden ibarettir. Biz, Hükümet olarak sui
istimale uğramış bu gibi istikbal ve sadr hâdi
seler varsa bunları, komisyonun raporunda da 
belirtildiği gibi, muhterem arkadaşlarımızın 
da şimdi izhar buyurdukları temennilere uy
gun şekilde, tamimlerle ıslah etimelk cihetine 
gideriz. Bu suretle Büyük Millet Meclisinin ar
zusu elbette tahakkuk eder. 

Benden evvel konuşan sayın arkadaşım: «Bu 
şekildeki tamimlerin, tebliğlerin ne hükmü var, 
bunun hangisi tatbik edilir?» buyurdular. 
O zaman demek kd Türkiye'de ne Devlet, ne 
de Hükümet vardır, Tünkiye tamamen bir 
anarşi içindedir, gönderilen tamimler, tebliğler I 
emirler yerini bulmamaktadır. 

Memleketimiz böyle bir anarşi içinde bulun
mamaktadır. Bu sözün de tamamen mübalâğa
lı bıir şekilde sarfedilmiş olduğuna kaani bulu
nuyorum. Mesele, reylerimizle tezahür eder, 
bendeniz Hükümetin görüşünü serd'etm'iş bulu
nuyorum. 

REİS — SeniM Yürüten. I 
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SENİHl YÜRÜTEN (İstanbul) — Arkadaş

larım, on bir hastalığa müptelâ olarak iki ay
dır yatmakta idim. (Geçmiş olsun, sesleri). Ah
met Başıbüyük arkadaşımın 3827 sayılı Nakil 
Vasıtaları Kanununa temas etmesi kalbimi ağ
rıttı, heyecanımı artırdı. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Heyecanlanma üstad. 

SENlHt YÜRÜTEN (Devamla) — Bir hâ
tıramı arzedeyim. On sene evvel İstanbul Be
lediyesinde bir evralk takip ediyordum. Son
radan vali olan Belediye Reismuavini Hâmid 
Bey dilekçemi tetkik etmek üzere idi, o sırada 
Belediye Memurin Müdürünü çağırttı, dedi ki, 
haydi arkadaşları topla, Saraçoğlu geliyor, git 
Haydarpaşa'da karşıla. Aman, dedim, benim 
işim ne olacak? Canım, yarın gelirsin, dedi. 
Af buyursunlar, Sayın sabık Reisicumhur İnö
nü, maksadım bir politika yapmak değil, misal 
dçin söylüyorum. Eskişehir'i su basmıştı. İs
tanbul'dan geliyordum. Trenden indim, Anka
ra istasyonunda bir kalabalık, mıızika var. Be
nim arkamdan bir tren geldi, işte o zaman, y& 
min ederim, ilk defa o zaman, beyaz trend gör
düm. Tren yanaştı, gayrühtdyari orada kaldım. 
İnönü indd, yüzlerce kişi arkasından geliyordu. 
Muzıka çalıyor. Tesadüfen ayağım bir şeye 
takıldı, bir de baktım yedi santim kalınlığın
da kırmızı bir halı, istasyondan bineceği oto
mobile kadar uzuyor. Tabiî bunu misal olarak 
söylüyorum. 

Biz muhalefette bulunduğumuz sıralarda bu 
mevzuu Paşalbahçe'de Çmaraltı'nda söyledim. 
Zannediyorum ki, bu nutuk yüzünden İstan
bul 'da 50 bin rey fazla aldım. 

Şimdi, iktidarı aldık, çok şükür, bizim De
mokrat Parti idaresinden böyle bir şey bekle
mem. Benim şahıslan mevzuubahis etmem doğ
ru olmaz. Ben şimdiye kadar belki beş bin dave
tiye aldım, bir davete gidip de şekerli kahve 
içtiğmi gören varsa söylesin. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Sen hastasın da ondan. 

SENİHİ YÜRÜTEN (Devamla) — Benim 
esas işim, İstanbul'a gelen seyyahini nakil et
mektir. Seyyahini nakliye mütaahhidiyim. Benim 
nakil arabalarım seyyahları nakleder, istikba
lin de, teşyiin de âlâsını bilirim. Ben Bakan ar
kadaşlarımla canciğerim, fakat hiçbirini karşı-
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lamaya veya uğurlamaya gitmem, gitmiyeceğim 
de. (Allah aşkına git sesleri) Gitmem. (Gülüş
meler) 

İstanbul'da hasta olarak yatakta yatıyordum. 
Bum, bum bum diye toplar atılmaya başladı, 
sordum, Sayın Reisicumhur Atina'dan dönüyor-
muş onun için atıbyormuş. (Protokol meselesi, 
böyle olması lâzımdır, sesleri) Doğru mu, değii 
mi? Onu bilmem. (Heyecanlanma sesleri) Heye
canlanmıyorum. Ben söylüyorum.. Vay anasını 
dedim, bu millet saltanatı kaldırdı, yıktı, fır
lattı attL Topları o zaman, Padişahlık devrin
de biliyorduk... 

HALÎL NURÎ YURDAKUL (Niğde) — Halk 
, saltanatının tezahürü... 

RUÎS — Mevzu ile ilgili değildir, bunlar... 
SENÎHÎ YÜRÜTEN (Devamla) — Mevzu ile 

alâkası var. Şimdi istikbal, teşyi falan, Padi
şahlık zamanından kalma bir ananedir, halk 
bunu sevmez. Sevenler riyakârlar, dalkavuklar
dır. Devlet Bakanı burada söz veriyor. Ama Dev
let Bakanı, diğer bakanlar birgün gelir giderler. 
Fakat bunu kanun çerçevesi içine alırsak artık 
bundan sonra böyle istikbal ve teşyi tamamen 
ortadan kalkar ve protokole dâhil olan memur
lardan başkası oraya gitmez. Dilekçe veriyoruz, 
âmir olmadrğı için cevabı ertesi güne kalıyor. 

DEVLET VEKÎLÎ Y. MUAMMER ALA 
KANT (Zonguldak) — Efendim; Sayın Cumhur 
Başkanının gelmeleri münasebetiyle atılan top
lar tenkid mevzuu oldu. Sayın Cumhurbaşkanı 
Büyük Millet Meclisinde değildir, Büyük Millet 
Meclisine gelemezler, Cumhurbaşkanına ait bü
tün tasarrufları Hükümet yapaT. 

Memleketimizde padişahlık yoktur, memleke
timizde millî hâkimiyet vardır. Cumhurbaşkanı 
Devletin mümessilidir, millî hâkimiyet ile elde 
edilmiş Devletin mümessilidir. Cumhurbaşkanı
mız böyle bir ecnebi memleketten, resmî ziyaret
ten döndükten sonra atılan bu toplar gelenekle
rimize uygun olarak, yapılmaktadır. Bunu Hü
kümet yaptırmıştır vd yaptırmaktadır. Gayrimü-
nasip bir hal olduğuna kani değildir. (Alkışlar) 

RE t S — Ahmet Kemal Varınca. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Efendim, Sayın Dejvlet Bakanımız mevzuubahs 
Olan teşyi ve istikbal merasimini, memur ve âmir
ler arasındaki vazife muamelesini karıştırdılar. 
Bir vali rgelecek, netfen kaymakam-istikbal etme-
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sinî. Çünkü huzura girer girmez, kazanın bâzı 
işlerini görüşmek için beraber olacak. 

Şimdi, efendim, eğer bir vali bir kazaya ge
lecek olursa, uğrıyacağı her hangi bir köyde bir 
şey olursa, kaymakama telgraf çeker, kaymakam 
o köye gelir, yahut nahiye merkezine gelir. Bu, 
vazifesidir, bu istikbal ve teşyi değildir. Vali ge
lirken telgraf verir, haber gönderir, filân yere 
gel beraber şu köprüye bakacağız, şu yolu tet
kik edeceğiz diyebilir. Bu, vazifedir. Halbuki, 
vali cam istiyor, biniyor otomobiline, kaymakam 
dört gözle bekliyor, vali bey hareket etti mi, et
medi mi diye telefonla boyuna takip ediyor, ve bir 
vasıta bulup daha yolun bilmem neresinde istikbal 
ediyor, o da valinin otomobiline biniyor, merkezi 
kazaya geliyorlar, nasılsın vali bey, nasılsın kay
makam bey, hasbihal edip gidiyorlar. Bunları bir
birine kanştırmıyalım. 

Biz, lüzumsuz olarak memurların âmirlerini 
istikbal ve teşyi merasimlerine katılmayı kaldır
mak istiyoruz. Vazifeden mütevellit çağırmaları 
ve hareketleri makbul sayıyoruz Sayın Devlet 
Bakanının bunları birbirinden ayırması lâzımge-
lir. Bizim maksadımız başkadır. İstikbal ve teşyi 
merasimlerini vazife ile karıştırarak bir müddet 
daha bunların devamını mı istiyorlar?. Zannet
mem. Onun bu işi böyle, devam ettirmesine kail 
olduğuna kani değilim; Onun için lütfetsinler, bu 
teşyi ve istikbalin bir nizama bağlanmasını kabul 
etsinler. Bu, komisyona gitsin, orada konuşulsun, 
adam akıllı bir kanunla buraya gelinsin. Bu RU-
retle bu teşyi ve istikbalin kötülükleri de ortadan 
kalksın. Ricam budur. 

Bir şey daha var : Ben şahsan, ahlâk mefhu
muna^ mürailik, hulûskârlık ve yalancılığın da 

; dâhil olduğuna kaniim. Mürai adam ahlâksızdır, 
hulûskâr adam ahlâksızdır, vazifei Devlette baş
kasının gözüne girmek için hareket ihtiyar eden 
adam ahlâksızdır. (Alkışlar.) 

REÎS— Ziya Termen. 
ZtYA TERMEN (Kastamonu) — Arkadaş

lar; Şevket Mocan arkadaşımızın kanun olmak 
gayesi ile teklif ettiği- bu mevzu üzerinde, bir
çok arkadaşlarımızı dinledik. Ekseriyet, bu ko
nunun kanunlaşması fikrini ileri sürdüler. Ben
deniz maalesef bu mevzuun, biraz sonra arzede-
ceğim veçhile, kanun mevzuu olamıyacağmı, 
gücümün yettiği kadar, ispata çalışacağım. 

Efendim; bu konu yüksek malûmunuz oldu
ğu üzere, bize maalesef bundan önceki iktidar* 
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dan miras kalmış bir konudur. Dikkat buyru-
lursa, eski iktidar, tek parti hüviyetinde yaşı
yordu. Bu da tek partili hayatın tabii bir ne
ticesi idi. Vaktaki millî hâkimiyet ayaklandı ve 
bir partiyi yeni bir anlayışla iş başına getirdi, 
artık bu gibi âdetlerin de bu devirde kalkması 
lâzımdır. Demokrasinin bir memlekette teessüs 
edebilmesi için, maddî şartlarla beraber ma
nevi şartların da o memlekette var olması ica-
beder. Sabık iktidar zamanından bir Devlet Ba
kanının veya Hükümet erkânının şahsi işi için 
çarşıda ahzuita yapmak veya her hangi bir 
eğlence yerinde gayriresmî olarak gezdiğini 
görmek bu memleket halkı için mümkün ola
mazdı. Yeni demokrasi rejimi devrinde türlü 
vesilelerle, millete karşı iddia ve ilân ediyoruz 
ve diyoruz ki, eski devirlerden tamamen farklı 
olan bir yaşama yoluna girmiş bulunuyoruz. 
Bu cümleden olarak; Devlet Beisimiz, Hükümet 
Başkanımız, ve Hükümet erkânımız olan vekil 
arkadaşlarımızın her vakit, her yerde, halk ara
sında gezdiklerini görüyoruz,. Eğer biz Öteden 
beri halk tarafından yadırganan bu mevzuda 
salahiyetli idarecilerimiz tarafından bu işin lü
zumsuzluğuna işaret edilmiş ve irşat edilmiş 
olsaydık, elbette bugün bu konu, Şevket Mocan 
arkadaşımız tarafından B. M. M. ne getirilip 
de kanunlaştırılmak istenmezdi. Hata, önceden 
tedbir alınmamakta hulâsa olunabilir. 

Eğer Holânda Kraliçesi Vilhelmina Sara
yının erzakını ve kendi mutfağı ihtiyacını çuku-
lata, ekmek ve ıspanağını bizzat çarşıya çıkıp da 
manavdan alıyorsa, bu, o memleketin iktidarı için 
bir anlayış nümunesidir. Eğer isveç Millî Sa
vunma Bakanı öğle yemeğine giderken makam 
arabası bulunduğu halde, sırf spor gayesiyle, 
bisikleti ile evine gidiyorsa ve bisikleti ile maka
mına dönüyor ve bu gidiş gelişlerde, İsveçli va
tandaşlar (şu bisikletle giden adam îsveç Millî 
Savunma Bakanıdır) diye dönüp bakmıyorlarsa 
bu, o memlekette müesses bir demokrasi anlayı
şını ifade eder. 

işte demokrasinin maddi gelenekleri ile bera
ber bir de mânevi şartları vardır. Maalesef mem
leketimizde demokrasinin mânevi şartları konusu, 
henüz teessüs etmemiştir, etmek üzee bulunmak
tadır. öyle ümit ediyorum ki, 15 sene sonra bir 
Türk vatandagı olarak bir memur olarak, Hükü
met mekanizmasında bir umum müdür olarak, 
milletvekili ve hattâ Bakan olarak, kanunlaştır-
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»inak istediğimiz şu konuyu tebessümle seyrede
biliriz. Gidişimiz eyiye doğrudur. Olur olmaz her 
şeyi kanun mevzuu yapmak, bir millet için tuhaf 
kaçar. Bahusus bu Meclisin tarihinde buna ben
zer bir kaç konu daha vardır. Buna benzer bir 
kaç acaip konu da burada çatır çatır müdafaa 
edilmiş ve kanun haline getirilmiştir. 

Bu konuyu kanun manzarası ile ayağa dikme
nin aleyhindeyim. Bu bir anlayış işidir. Hükü
metimiz, Hükümet olarak, Başbakan olarak bü
tün bakanlıklara bunun şifahen direktifini verir. 
Bakan arkadaşlarımızın piramidal sisteme göre 
protokola kendisinden sonra kimlerin dâhil oldu
ğunu bütün maiyetine duyurması icabeder, ma
kam olarak bildirir ve bundan sonra baknalığm 
bu emri, demirbaş bir gelenekte teşkil etmek 
üzere yüksek memurların ruhunda benimsenir ve 
bu iş bu şekilde yürütülür. Yoksa Etimesgut'a 
gelmiş olan Erzincan'lı bir vatandaşın, oraya 
gelen Başbakanı karşılamaya gitmesi ile, Kayse-
ri'de vazife gören ve Başbakanı hiç görmemiş olan 
bir subayın Başbakanı karşılamaya gitmesi ara
sında hiçbir fark yoktur. Subaya, «efendim, sen 
subaysın, falan numaralı kanuna göre Başbakanı 
karşılamaya gelemezsin, gelip gelemiyeceğine dair 
vesika isterim» diye sual sormamız icabeder. Bi
naenaleyh bu kanunun kabulü, birtakım teknik 
ve mantıki imkânsızlıkları şimdiden bize ifade 
ve dikte etmektedir. 

Bu teklifin ana fikri üzerinde, bendeniz şah
san hakikaten tenkide müstahak bir manzara gör
düm. Bu mevzuu bu şekilde ele almış bulunan 
Şevket Mocan'ı bir bakıma göre de tebrik etmek 
isterim. Ancak, bu mevzu artık kürsüye inti
kal etmiştir. Bütün mebus arkadaşlar bu işi mü
nasip şekilde, vicdanî bir kanaat halinde Yük
sek Hükümete arzetmişleıdir. Teklifin lehinde 
cereyan eden şu müzakerelere ve Türkiye'de bu 
mevzuun radyolarla neşri eyle ümit ediyorum ki, 
lâyık olduğu alâkayı umumi efkâr ve memur 
vicdanında uyandıracaktır. Bilhassa ben mihve
rin bir talimatname, bir nizamname mevzuu ola
bileceği kanaatiyle bunun kanunlaştırılmamasım 
münasip görüyorum ve bunu Hükümete bir va
zife olarak teklif ediyorum. Bilhassa yukarda 
arzettiğim mucip sebeplerle, bunun kanunlaşma
sı halinde hayatta rastlıyacağımız çeşitli manza
raların kanuna ne kadar tezat teşkil edeceğini 
şimdiden muhayyilenizde genişleterek, buna göre 
hareket etmenizi rica ile sözlerime son veriyorum. 
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RElS — Yeterlik takriri var, söz almış arka

daşlarımız olmasına rağmen yeterlik takririm 
okutuyorum. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Vaziyet tavazzuh etmiştir. Müzakerenin kifa

yetini arz ve teklif ederim. 
İsparta 

İrfan Aksu 

RElS —#Kifayet takriri okundu reye arzedi-
yorum: Kabul edenler... Kabul etmîyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ayrıea raporla ilgili takrirler var, onları da 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şevket Mocan'ın^ teşyi ve istikbal hakkındaki 

kanun teklifinin İçişleri Komisyonuna gönderil
mesini teklif ederim. 

Gümüşane 
A. K. Varınca 

* Yüksek Başkanlığa 
Komisyon, teklifin esas itibariyle yerinde ol

duğunu kabul ettiğine ve ancak iş saati dışındaki 
karşılama ve uğurlamaları mubah saydığına göre 
iş saatleri dahilindeki uğurlama ve karşılamaları 
tanzim etmek üzere teklifin komisyona iadesini 
rica ederim. 

Niğde Mebusu 
Necip Bilge 

Yüksek Reisliğe 
Teklifin kabulü ile Meclisçe prensip kararma j 

bağlandıktan sonra İçişleri Encümenine iadesini j 
arz ve teklif ederiz. j 

Tokad Mebusu Ankara Mebusu j 
Sıtkı Atanç Salâhaddîn Âdil 

REİS — Efendim; işin esası haddi zatinde 
raporu oyunuza arzetmek, takrirleri de reyi âli
nize vaz'etmek mahiyetindedir. Rapor kabul bu-
yurulduğu takdirde mesele yok, rapor tasvip 
Duyurulmadığı takdirde, o teklif üzerinde ilgili 
komisyon, Meclis müzakerelerinden de mülhem 
olarak, metinler üzerinde yeniden müzakere açıp 
bir esasa varacaktır. Prensiplere bağlanma şek
lîne telince:-Mecliste böyle bir teamül yoktur. 

HÂDt HÜSMAN (İstanbul) — Rapor red
dedilirse, kanaatime göre iş tamamlanır, tekrar 
konuşulmak üzere, İçişleri Komisyonuna gitmez. 

REİS — Rapor, teklifi kanuninin reddi ma- I 

niyetindedir. Rapor kabul edilmediği takdirde 
teklifi kanuni üzerinde komisyonun yeniden mü
zakere açması için, Meclisin bir noktai nazarı 
olarak mesele, komisyona iade edilir. Arzettiğim» 
gibi, arkadaşımızın teklifi kanunisini reddetmiş 
olduğuna göre, rapor kabul edilirse kanun tek
lifi de reddedilmiş olur. Rapor tasvip buyurul-
mazsa Meclisi âli, yeniden müzakere açılması hu
susunda komisyona bir direktif vermiş olacaktır. 

Bu itibarla reylerinizin tecelli edecek netice
sine göre keyfiyeti tebliğ edeceğim. 

Komisyon raporu mündericatmı tasvip buyu
ranlar lütfen işaret buyursunlar... Etmiyenler... 
Komisyon raporu kabul edilmemiştir. 

Teklif Komisyona iade olunacaktır. 
İstical buyurmayınız, iki ufak işimiz daha 

vardır; intaç edelim. 

10. — Gazianteb Mebusu Cevdet Sân'ın, Mü
hendislik ve Mimarlık hakkındaki 3458 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kamın teklifi ve Millî Eğtitim ve Bayındırlık 
komisyonları raporları (2/220) [1] 

(Bayındırlık Komisyonu raporu okundu). 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Daha önceki mesele anlaşılmadı, müsaade eder
seniz izah etsinler. Reddolunan şey nedir, tek
lif nedir? 

REİS — Bu anda ıttıla kesbedilmesi müş
küldür. 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem ar
kadaşlar, 3458 sayılı Kanun meriyete girmez
den evvel mühendis mektebini muhtelif şekil
lerde bitiremiyen, dördüncü, beşinci .sınıflar
dan ayrılmış olarak hayatta tatbikat görenler, 
tekrar hazırlanarak mektebe girip ehliyet im
tihanı diye bir imtihan vermekte idiler. Ev
velce böyle bir usul vardı. Bundan 15 sene 
evvel, 3458 sayılı Kanunla bu imtihan usulü 
kaldırılmış ve doğrudan doğruya mektebin ca
ri olan nizamlarına göre mektepte mektep im
tihanı vermek suretiyle diploma almak müm
kün kılınmıştır. Aradan on beş sene gibi bir 
zaman geçtikten sonra 3458 sayılı Kanunla bu 
hak reddedilmiştir. Ancak sekiz kişi olan ve 

[1] 137 sayılı basmayan tutanağın sonunda-
dır. 

— 267 



B : 42 12 .2 . 
halen kaçının hayatta olduğu belli olmıyan bu | 
kimselerin, yeni bir kanun çıkarılması sure
tiyle tekrar imtihana tâbi tutulmaları istenil
mektedir. Komisyon, sekiz kişiden ibaret olan 
bu kimseler için yeniden imtihan açmaya, mek
teplerde yeni bir usul yaratmaya ve vatandaş
ları sıkmaya matuf olan bu teklifi kabul etmemiş
tir. Halen Teknik Üniversiteden ve birçok yerler
den mezun olmuş makina mütehassısı kimseler çok
tur. Keza bu nevi vatandaşlar zaten mesleklerini ie- I 
radan mahrum değildirler. Yüksek mimar, 
yüksek mühendis, teknik mühendis unvaniyle 
zaten memlekette çalışmaktadırlar. Hiçbir ka
nun bunları çalışmaktan menetmemektedir. Bi
naenaleyh sadece unvan kazanmak arzusundan 
dolayı 15 seneden sonra bir hakkın istirdadı 
gibi bir mevzuu tasvip etmiyen komisyonumuz, 
mektepte yeniden imtihan vermek şeklini pren
sip olarak kabul etmemiştir. Raporun tasvibi
ni rica ederim. 

REÎS — Rapor hakkında söz istiyen yok. 
Raporu kabul buyuranlar lütfen işaret buyur
sunlar... Etmiyenler... Rapor kabul edilmiş, tek
lif reddolunmuştur. 

11. — Erzurum Mebusu Sabrı Erduman'ın, 
Dilekçe Komisyonunun 1 . XI . 1952 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 4797 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Komisyonu raporu (4/284) [1] 

(Dilekçe Komisyonu raporu okundu) 

REİS — Sabri Erduman. 
SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar; Rasim Pasinler aslen Bayburt'ludur. 
Bu arkadaşımız Gümrük ve Tekel Vekâletinde 
uzun müddet çalışmış, Paşabahçe fabrikasında 
çalışırken gözlerini kaybetmiştir. Maaşı vazifesi 
esnasında evvelâ 85 lira imiş, fakat son zaman- I 
larında bir zam görmesi dolayısiyle 125 liraya 
çıkarılmıştır. Ondan sonra 1948 senesinde maaşı 
150 lira ücrete yükselmiş ve bir müddet bu ma
aşı aldıktan sonra bu vazife esnasında gözlerini 
kaybetmiş ve sıhhi kurul raporu ile emekliye sev-
kedilmiştir. Fakat malûl bulunan bu zavallı me
mur evvelki maaşı ile, yani 125 l'ira ile emekliye 
sevkedilmiş, emsalleri ise 150 lira üzerinden emek
liye sevkedilmişlerdjr. Kendisi bir kaç defa hak-

[11 138 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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kını aramış ise de malûl olan ve 7-8 nüfustan 
ibaret çoluk çocuğu olan bu vatandaş hakkını bir 
türlü tecelli ettirememiştir. Nihayet bu Dilekçe 
Komisyonuna gelmiş, bendenizin itirazı üzerine 
komisyon bunun bir hak olduğu neticesine var
mıştır. 

Bunun Yüksek Meclisçe kabul edilmesiyle ha
kikaten bir vatandaş kurtarılmış olacaktır. 

REİS — STecip Bilge. 
NECİP BİLGE (Niğde) - • Efendim; bende

niz işin esasına ait bir düşsnce ileri sürecek de
ğilim. Yalnız şu okuduğumuz rapordan anlaşıl
dığına göre Divanı Muhasebatın vermiş olduğu 
kararın, başka b'ir hâdiseye müşabeheti dolayı
siyle, tatbik edilmesi gibi bir karar önündeyiz. 
Halbuki malûm olduğu üzere kazai kararlar şah
sidir, ancak o şahsa tatbik edilir. Her hangi bir 
şahıs hakkında verilen bir kararın emsal 'ittihaz 
edilerek diğer bir şahsa tatbik edilmesi doğru 
sayılmaz. Böyle bir karar hukukun umumi pren
siplerine ve şu esasa aykırıdır. Bu itibarla ben-
deniz meselenin etraflı bir şekilde tetkikma 'im
kân verilmesi için görüşmelerin talikini rica ede
ceğim. 

REÎS — Komisyon, buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 

HÜSMAN (İstanbul) — Efendim; evvelâ bu
rada sayın arkadaşların şahsi görüşmeleri üze
rinde duracağım. Hakikaten iki gözünü kay
betmiştir. Arkadaşlarımız hislerimize hitap 
ederlerse, bizi yanlış bir karara sevkedebilir-
ler. Onun için bu 'kısmı tamamen hariç bırak
malarını kendilerinden rica ederim. 

Şimdi biraz evvel görüştüğümüz Dilekçe 
Komisyonunun mütalâası ve neticeşiyle tama
men zıt bir mütalâa ve netice, ile (karşı karşıya 
kalmış bulunuyoruz. Onun için bu meselede Di
lekçe Komisyonunun başkan veya sözcüsünün 
bizi ikna ve tenvir etmesi gerektir. 

Muamelemin şöyle olduğu anlaşılıyor: Ra
pordan öğrenebildimse, ücretli bulunan her 
hangi bir vatandaş hakkında birinci derecede 
malulen emekliye sevk muamelesi yapılmıştır. 
Kanun der ki : «Emekliye sevkedildiği tarih
teki aylık üzerinde yapılır.» Emekliye sevke
dildiği tarihte bunun kadrosu 85 lira imiş. 
Emekliye sevkedildikten sonra bunun kadrosu 
yükselmiştir. Bunun emekli aylığına hiçbir te
siri yoktur. Anlaşılması ieabteden vaziyet bu-
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dur. Bir kimse emekliye sevkedildiği zaman I 
bilfarz maaşı 100 lira ise memuriyetinin hüvi
yet ve mâhiyeti değişmeden kanunla veya ni
zamla o maaş bilâhara yükseltilirse bunun 
emekli maaşına tesiri olmaması lâzımdır. Da- | 
nıştay karar vermiş. Dilekçe Komisyonu Da- I 
nıştayın kararı üzerinde nasrl söz söyliyebildi, 
bu işe nasıl müdahale etti, nasıl benimsedi'? 
5434 sayılı Kanun kaldırıldıktan sonra bütün 
muameleleri hak ve vecibeleri Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığına intikal ettiği için 
bir defa da oraya müracaat etmiş. Emsalime 

'ştı 'muamele tastbik ' edildi diye bir misal de 
göstermiştir. İdare Heyeti bunu yine reddet
miştir. Ortada ikinci, bir kaziyei muhkeme 
vardır. 

'Buna karşı Danrştaya gitmesi icabeder. Git
miş, otuz gün içinde müracaat etmiş, o da red
detmiş. Müracaat mercii artık kalmıyor. Elin
de iki tane kaziyei muhkeme halini almış ilâm 
vardır. Dilekçe Komisyonundan çok rica ©de
rim, bizi bazan böyle, bazan böyle yanlış ka
rarlara sevk etmesinler. 

Bunun dışmda bir şey söylediler; bir ara 
merhamete geldik dediler.... Biz burada mer
hametle hareket etmiyeceğiz. Bu zatı ben de 
tanırım, iki gözü âmâdır, ortada dolaşıyor. Biz 
böyle hisle hareket etmek mevkiine düşmiye-
iim. 
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Necip Bilge gayet güzed söyledi vaktiyle 

her hangi bir tahsisle her hangi biri hakkında 
şu şekilde muamele yapılabilir. İkinci tahsis 
hakkında başka bir şekilde muamele yapılabi
lir, mümkündür, tatbikatta birçok misallerini 
gördük, fakat o vatandaşa itiraz mercileri ta
nımış, onlara müracaat etmiştir. Hakkını ala-
mamışsa iş kaziyei muhkeme halini almışsa baş
ka bir yol nasıl vardır? Biraz evvel Sayın Ayte-
nıiz arkadaşım, «Mahkeme kararlarına asla do
kunulamaz, Şûrayı Devlet de bir mahkemeden 
başka bir şey değildir.» dediği halde, şimdi 
«Efendim Danıştay bunu tetkik ederken, yani 
kaziyei muhkeme tevlit edici kararı verirken şu 
emsali nazarı dikkate almamış olabilir» diyor. 
Biz karara bakarız arkadaşlar, kararın mesnet
leri üzerinde münakaşa edemeyiz. 

Ben anladığım kadar izahına çalıştım ve bu 
kararın yanlış olduğu neticesine vardım. Ama 
bir şartla, Abdullah Aytemiz arkadaşımız çıkar 
da bu görüşümün, mesnetlerimin yanlış oldu
ğunu izah ederse ben de belki bu fikrimden ay
rılabilirim. Çünkü nihayet benim de hislerim 
vardır. 

BEİS — Efendim, görüşme daha devam edi
yor. 13 Şubat Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19 
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Bu Birleşim Tutanak Dergisine bağlı 'basmayazılarda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır: 

S. 
Sayısı Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

79 
79 
79 
79 
79 
79 

79 
79 
79 

79 
110 
115 
120 

122 
137 
137 

9 
9 
9 
9 
9 

10 

10 
10 
10 

10 
5 
1 
2 

2 
4 
4 

1 
1 
1 
2 
2 
1 

1 
1 
2 

2 
2 
1 
2 

1 
1 
1 

19 
40 
44 

8 
27 

1 

8 
13 

1 

14 
13 
17 
17 

6 
12 
14 

bulunmakla 
olmazsa 
akdrolar 
asıl 
arzını derpiş ve 
Millî Eğitim Vekâleti talebiy
le istenmiştir. 
asil 
dâhilinde taahhüt 
geçen hizmetlerinde 

tefsire 
olduğunun 
oluanrak 
umumi yerlerin tâyin salâhi
yeti 

ittifakla karar verilmiştir. 
belirtildiği 
kaldırılmış 

bulunulmakla 
olamazsa 
kadrolar 
asil 
arzı derpiş edilmiş ve 
Millî Eğitim Vekâletdnce isten
miştir. 
asıl 
dâhilinde hizmet taahhüt 
stajyerlikte geçen hizmetlerine 
de 
tefsirine 
olduğu 
olunarak 
umumi yerlerin açılma ve ka
panma saatlerini tâyin salâhi
yeti 
karar verilmiştir. 
belirttiği 
kaldırmış 

i>*<\ 

T. B, M. M. Basımevi 



S. SAYISI .71 
Denizli Milletvekilliğine seçilen Baha Akşit'in seçim tutanağı hak
kında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları 

İnceleme Komisyonu raporu (3 /241) 

T. C. 
Yüksek Seçim Kurulu 

Başkanhğt 
355 - 356 

2275/2039 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Makamına 

23 . X . 1951 

Sayı : 

16 . IX . 1951 gününde Denizli İlinde yapılan Milletvekilliği ara seçimine mezkûr îl Cumhuriyet 
Halk Partisi İdare Kurulu Başkanlığından vâki olan itiraz üzerine kurulumuzca icra kılınan tetkikat 
sonunda tanzim olunan 22 . X . 1951 günlü ve 355-356 esas sayılı raporla bu baptaki dosyanın 
dizi kâğıdı mucibince (70) parçadan ibaret olarak birlikte sunulduğu saygı ile arzolunur. 

Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanı 
B. Köker 

16 . 9 . 1951 tarihinde Denizli Hinde yapılan milletvekilliği seçimi aleyhine vâki itiraz sebe
biyle tanzim olunan rapor 

T. C. 
Milletvekilleri 

Yüksek Seçim Kurulu 
Sayı: E : 355/356 

Denizli İli Seçim Kurulunun 22 . 9 . 1951 
tarih ve 20 . numaralı ve 27 . 9 . 1951 tarih ve 
21 numaralı kararlarına karşı, Cumhuriyet Halk 
Partisi Denizli İl İdare Kurulu Başkanı İbrahim 
Mülayim tarafından 25 . 9 . 1951 ve 28 . 9 . 1951 
tarihli dilekçelerle kurulumuza yapılan itirazda; 

1. Denizli merkez ilcesine bağlı Sapaca ve 
Söğüt köyleri sandıklarının kanunen tâyin edilen 
süreden evvel açıldığı, 

2. Emirazizli Köyü sandığının aynı şekilde 
saat 13 te açılıp bu yüzden birçok seçmenlerin 
reylerini kullanamadığı, 

3. Tavas ilcesine bağlı Karahisar Köyünde 
C. H. P. den Hüseyin Avlanca'nın katli hâdise
sinin bütün Tavas seçimleri üzerinde müessir 
olup seçmenlerin sandık başına gelmemesini in
taç ettiği ve bu suretle bu hâdisenin Tavas seçi
mini Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine netice
lendirdiği, 

4. Acıpayam tice kurulunca 81 numaralı 
Sırçalı ve 78 numaralı Ucari Köyü sandıklarına 
ait seçimin iptaline mütedair ittihaz olunan ka
rarın, kaldırılması hakkındaki Denizli İli Seçim 
kurulunun 27 . 9 . 1951 tarihli ve 21 numaralı 
kararının kanuna muhalif bulunduğu, 

İddia olunarak, Tavas İlçesiyle, Merkez İlce
sine bağlı Sapaca, Söğüt ve Emirazizli köyleri 
seçilmelerinin ve Denizli İli Seçim Kurulunun 
27 . 9 . 1951 tarih ve 21 numaralı kararının ipta
li istenmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Sekreterliği 
tarafından kurulumuza gönderilen 19 . 10 . 1951 
tarih ve 151 numaralı yazıda da: 

Denizli'deki ara seçimleri sırasında Acıpayam 
İlçesinde cereyan edip Seçim Kanununun 123 ncü 
maddesinin 4 ncü bendi şümulüne giren olay
lar dolay isiyle Cumhuriyet Halk Partisi tara
fından süresi içinde Yüksek Seçim Kuruluna 
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yapılan müracaatta, bâzı «andıkların, kanuni 
süresinden önce açıldığı, bâzı müessif vakaların 
seçmenler üzerinde ürkütücü tesir yaptığı, 
olaylardan bir kısmının hakiki seçmenler tara
fından atılmamış olmasının ciddî surette muh
temel bulunduğu, itirazen bildirildiği beyan 
olunduktan sonra, Acıpayam İlcesine ait oy pus
laları ve seçim evrakı üzerinde incelemeler 
yapılarak ve oy puslaları yeni baştan sayılarak 
tutanaklarla tesbit edilen neticenin gerçeğe uy
gun olup 'olmadığının kontrol edilmesi talebe-
dilmiştir. 

Denizli îl Seçim Kurulu Başkanlığından, 
yapılan istizaha verilen 8 . X . 1951 tarih ve 
292 numaralı cevapta 16 . IX . 1951 tarihinde 
Denizli'de yapılmış olan ara seçimine siyasi 
partilerden Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk 
Partisi ve Millet Partisinin ve iki bağımsız ada
yın iştirak ettiği ve yapılan umumi tasnif so
nunda, Demokrat Parti adayının 38.258, Cum
huriyet Halk Partisi adayının 37.982, Millet 
Partisi adayının 2.768, bağımsız aday Rasat 
Aydınlı 'nm 6.710 ve Emin Aralan Tokad'ın 72 
oy aldığı ve Yüksek Seçim Kuruluna intikal 
eden yukarda mevzuıabahis iki itirazdan başka, 
il merkez ilçesiyle, diğer ilçelerde itiraz yapıl
madığı bildirilmiştir. 

Kurulumuza yapılan her iki itirazın müdde
ti içinde olduğu anlaşıldıktan sonra mezkûr iti-
raznamelerle bunlara ekli olarak tevdi olunan 
dosyalar ve yazı ve (telle vâki istizahlara veri
len cevaplar incelenerek icabı konuşulup düşü
nüldü : 

1. Denizli Merkez İlcesine bağlı Sapaca ve 
Söğüt köyleri sandıklarının kanunun tâyin et
tiği müddetten evvel açıldığına mütedair iti
razın ilce seçim kuruluna 18. I X . 1951 tarihin
de yapıldığı nazara alınarak ilce seçim kuru
lunca bu itirazın müddet noktasından reddo-

••lundnğıı ve bu ret kararı aleyhine Denizli îl 
Seçim Kuruluna yapılan itirazın da ilce ku
rulu kararının kanuna uygun bulunduğu sebe
bine dayanılarak reddedildiği dosya içindeki 
itiraznamelerle il ve ilce ıkürülu kararlarının tet-
kikından anlaşılmıştır. 

İl seçim kurulu başkanlığının 18 . X . 1951 
tarihli cevabi tel yazısına nazaran 55 numaralı 
Sapaca Köyü sandığında 83 seçmen kayıtlı <>İup 
73 seçmenin oylarını kullandığı sandığın saat 
12 de açıldığı, ve 106. numaralı Söğüt köyü san-

- ( S . Sa 

dığında 581 veya 518 seçmen kayıtlı olup 129 
seçmenin oylarını kullandığı ve bu sandığın 
13,20 de açıldığı anlaşılmakta olup umumi tas
nif neticesine göre en çok oy aldığı tesbit edi
len Demokrat Parti adayı ile ikinci derecede 
rey alan C. H. P. adayının kazandığı oylar ara-
sndaki fark 276 dan ibaret olması itibariyle bu 
iki sandık hakkındaki itiraz, tahakkuku halin
de, neticeye müessir oy farkı husule getirecek 
vakalara mütaallik mahiyette telâkki olunabi-
lirse de; 5545 sayılı Millet vekilim Seçimi Ka
nununun 123 ncü maddesinin 4 No. lu bendiyle 
124 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası hükümlerine 
göre oy farkı husule getirecek vakalara müste
nit itirazların Yüksek Seçim Kurulunca tetkik 
edilebilmesi için şikâyet ve itirazların ilgili ve 
üst kurullara derece derece^ve müddeti içinde 
yapılmış olması şarttır. Aynı kanunun 112 rici 
maddesi sarahatine göre de sandık kurullarının 
kararları ve tutanaklarının tanzim işlemleri 
aleyhine ilce seçim kuruluna yapılacak itirazla
rın oy verme gününün ertesi günü saat 17 ye 
kadar yapılması icap etmektedir. Halbuki oy 
verme gününün ertesi günü ilce kurulunao ya
pılmış bir itiraz bulunmadığı, vâki itirazın 
18.IX.1951 tarihinde yapıldığı bu suretle ilçeye 
yapılan müracaatın süresi içinde olmadığı ve bin-
netice bu iki sandık hakkındaki itirazın kurulu
muzca tetkik edilebilmesi için. kanunun tâyin 
ettiği şartlara riayet edilmemiş bulunduğu ci
hetle bu husustaki itirazın tetkikma imkân gö
rülememiştir. 

2. 91 No. tu Emirazizli 81 No. lu Sırçalı 
ve 78 No. lu Ucari köyleri sandıkları hakkında
ki itiraza gelince; filhakika Emirazizli Köyü 
sandığının saat 11 de açıldığı ve bu köyde 114 
seçmen mevcut olup bunlardan 93 nün oylarını 
kullandığı ve 23 ünün kullanmadığı, Acıpayam 
İlçesinin Sırçalı Köyü sandığının saat 14 te açıl-
dğı ve bu köyde seçmen üstesine kayıtlr 120 seç
menden 112 sinin oylarını kullanıp sekiz seçme
nin oylarını kullanmadığı ve Acıpayam İlçesi
nin 78 No. lu Ucari Köyü sandığında listenin 
sonuna sandık kurulu başkanı tarafından 27 ki
şinin "isimleri ilâve olunarak bunlara rey kullan
dırıldığı tutanaklardaki kayıtlara istinaden 
ilçe. seçim kurulunca tesbit edilmiş ., bulunmak
tadır. Bu suretle Emirazizli ve Sırçalı köyleri 
sadıklarının erken açılmasından dolayı-31 seçme
nin muhtemelen reylerini kullanamadıkları 

s ı : 7 i ) ,:^:...:;,.,-; 

http://18.IX.1951
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Geçici Komisyon Raporu 

T. B. M. M. 
Gtçiei Komisyon 7.1.1953 
Eam No. 3/382 

Karar No: 4 
Yüksek Başkanlığa 

Memurin Kanununun 2919 sayılı Kanunla 
muaddel 64 ncü maddesindeki «bu gibilerin ilk 
açılacak memuriyetlere tâyinleri mecburidir» 
kaydının, çeşitli okullardan Devilet hesabına 
parasız yatılı olarak okuyup mezun olan mec
buri hizmetle mükellef kimselerin yalnız mes
lek ve ihtisasları dahilindeki vazifelere raci ve 
münhasır olması gerekip gerekmediği hususun
da tereddüde düşüldüğünden keyfiyetin tefsir 
yolu ile çözülmesi Başvekilliğin 5 . V I I I . 1952 
gün ve 72/174 ve 6/2362 sayılı yazüariyle T. B. 
M. M. Reisliğine sunulmuş ve Yüksek Meclisin 
12 . X I . 19.52 tarihli oturumunda keyfiyetin ge
çici bir komisyonda tetkikma karar verilmiş 
bulunmakla teşkil edilen komisyonumuzda il
gili Hükümet temsilcileri huzuru ile keyfiyet 
incelendi : 

'Divanı Muhasebatın görüş ve kararı : 
Her ne kadar; Devlet memuriyetine ilk de

fa girecekler için menşe ve tahsillerine göre 
alınabilecekleri dereceleri üçüncü maddesiyle 
tesbit etmiş olan 3656 sayılı Kanunun 4598 sa
yılı Kanunla değişen 7 nei maddesinin son fık-
rasiyle (altıncı ve daha aşağı derecelerdeki me
muriyetlere bu dereceler karşılıik gösterilmek 
suretiyle daha aşağı derece ile memur tâyinine 
cevaz verildiğinden) ; vekâletlere karşı mecbu
ri hizmeti bulunan stajyerler varken altmeı ve 
daha aşağı derecelerdeki memuriyetlere mev
cut memurlardan vekâleten tâyin olunanlarla 
açıktan veya naklen tâyin edilenlere ödenen ay
lıkların bu dereceler karşılık gösterilmek sure
tiyle stajyerlerin tâyin edilmemiş olmasından 
dolayı; meslek ve ihtisasa taallûk eden veya ye
dinci dereceden yukarı olan münhal memuriyet
lere, her stajyerin tâyini caiz olmazsa da; 4598 
sayılı Kanunun yukarda zikredilen hükmüne 
nazaran yedinci dereceye kadar olan memuriyet
lere, menşe ve tahsilleri; bu derece maaşını al
maya müsait olmıyanların münhal akdrolar kar
şılık gösterilmek suretiyle alabileceği derece ma
aşı ile tâyin edilmeleri caiz olabileceği cihetle; 

vekâlet teşkilâtında stajyer olarak istihdam edi
lenler mevcut iken; inhilâl eden memuriyetlere 
zikri geçen 2919 sayılı Kanunun kati emrine gö
re yedinci dereceye kadar olanlara, gerek asa
leten ve gerek vekâlet yoliyle memur tâyini 
mümkün görülemediği mütalâa edilmektedir. 

Diğer taraftan münhal memuriyetlerin asıl 
memurlarla tedviri gerekli olup kanun vâzıı ta
rafından asıl memurlarla idaresi icabeden bir 
memuriyetin vekil memurlar tarafından tedviri
nin derpiş edilmiş olmasının her bakımdan müs-
tebat bulunduğuna göre muhtelif sebeplerle in
hilâl eden memuriyetlere; tâyine salahiyetli ma
kamlar tarafından münasip görülecek zatların 
bir an önce tâyini suretiyle işlerin selâmetle ve 
matluba muvafık bir şekilde görülmesinin sağ
lanması gerekirken ekseri devairce bu memuri
yetler açık bırakılarak vekâletle idaresi suretiy
le bâzı memurlara vekâlet maaşı gibi menfaat
ler teminine vasıta kılındığı ve hattâ bazan ve
kil memurların asli vazifeleri de başka memur
lara gördürülmek suretiyle onlara da mütesel-
silen vekâlet maaşı ihdası cihetine gidildiği ve 
binnetice vekâlet müesseesinin bu suretle iyi işle
mediği cari muamelelerden anlaşılmış ve keyfi
yetin Büyük Millet Meclisine arzını derpiş ve 
muhasiple tahakkuk memuru zatişleri müdür
lerine zimmet çıkarılmasına karar verilmiş oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Vekâletler tatbikatına göre : Divanı Muhase
batın bahis konusu kararı yıllarden beri uygu
lanmakta olan işlem tarzına aykırı bir durum 
ihdas etmekte ve idareyi; muamelâtında işkâl 
edecek mahiyette bulunmakta ve kanun hüküm
lerine de uygun bulunmamakta olduğundan; Me
murin Kanununun 2919 sayılı Kanunla muad
del 64 ncü maddesindeki «Bu gibilerin ilk açıla
cak memuriyetlere tâyinleri mecburidir» kaydı
nın «meslek ve ihtisasları dahilindeki vazifelere 
raci ve münhasır olması gerektiği kanaatiyle 
bu tatbikatın yapıldığından mevcut tatbikat ih
tilâfı dolayısiyle keyfiyetin tefsir yoliyle halli 

( S . Sayışır 79) 
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Millî Eğitim Vekâleti talebiyle istenmiştir. 

Netice : Divanı Muhasebat karar ve cevapla
rında belirtildiği gibi: 

Vekâlet müesseselerinin suiistimalini kanun 
himaye etmez. Mecburi hizmet taahhüdü ile ihti
sas ve meslek mekteplerinde tahsil görenlerin; 
hangi daireye karşı taahhütleri varsa o daireye 
hizmetleri asil ve o dairenin muvafakatiyle di
ğer Devlet dairelerinde hizmet görebilmeleri ni-
yabeten caizdir. Gerek lehine taahhüt yapılan ve 
gerek onun muvafakatiyle hizmet teklif eden 
daireler; münihallm mevcut bulunduğu ta.kdirde 
ihtisas ve meslek dâhilinde taahhüt eden mezunu 
münhallere tâyin etmeye mecburdurlar. Bir me
muriyetin; o memuriyete tâyin edilecek şahsın 
meslek ve ihtisası dâhilinde olup olmadığıımı 
takdiri o idarenin vazife ve salâhiyetlerinden 
İse de; bu hizmet taahhüdünün kanunda idari 
işlere taallûk etmeyip meslek ve tahsil ile alâ
kalı vazife ve nı-evzulara münhasır bulunduğu 
bedihidir. 

Meslekî hizmet taahhüdünde bulunanların 

geçen hizmetlerinde; faydalananıadıkları terfi 
ve tekaütlük haklarının da umumi hak ve hiz
metlerden sayılması için meslek haricinde hiz-
m'ete tâyinleri kendilerinin muvafakat ve kabu
lüne 'mahsus olmak kaydiyle ihtisas ve meslek 
haricinde hizmete icbar edilemiyeceklerinden 
bu husus bir tefsir mevzuu olmayıp ayrı bir te
sis konusu olduğundan Memurin Kanununun 
2919 sayılı Kanunla muaddel 64 ncü maddesin
deki «bu gibilerin ilk açılacak memuriyetlere 
tâyini mecburidir.» kaydının «yalnız meslek ve 
ihtisasları dahilindeki vazifelere raci ve mün
hasır bulunduğundan açık bulunan kanuni hü
kümler karşısında tefsire mahal bulunmadığına» 
mevcudun ittifakiyle karar verildi. 

T. B. M. Meclisinin yüksek tasvibine arzo-
lunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Geçici Komisyon Reisi Sözcü 

Kütahya Kastamonu 
B. Besin H, Tosunoğlu 

Hatay Samsun • Kütahya 
C. 8. Siren H. Üzer M. Alkm 

mm »m 

( S. Sayısı: 79 ) 
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Geçici Komisyon Raporu 

T. B. M. M. 
OeçİGİ Komisyon 
Esas No. 3/382 

Karar No. i 

7.1.1953 

Yüksök Başkanlığa 

Memurin Kanununun 2919 sayılı Kanımla 
muaddel 64 ncü maddesindeki «bu gibilerin ilk 
akılacak memuriyetlere tâyinleri mecburidir» 
kaydının, çeşitli okullardan Devlet hesabına 
parasız yatılı olarak okuyup mezun ulan mec
buri hizmetle mükellef kimselerin yalnız mes
lek ve ihtisasları dahilindeki vazifelere raci ve 
münhasır olması gerekip gerekmediği hususun
da tereddüde düşüldüğünden keyfiyetin tefsir 
yolu ille çözülmesi Başvekilliğin 5 . VI I I . 1952 
gün ve 72/174 ve 6/2362 sayılı yazılariyle T. B. 
M. M. Reisliğine sunulmuş ve Yüksek Meclisin 
12 . X I . 1952 tarihli oturumunda keyfiyetin ge
çici bir komisyonda tet'kikına karar verilmiş 
'bulunmakla teşkil edilen komisyonumuzda il
gili Hükümet temsilcileri huzuru ile keyfiyet 
incelendi : 

Divanı Muhasebatın görüş ve kararı : 
Her ne kadar; Devlet memuriyetine ilk de

fa girecekler için menşe ve tahsillerine göre 
alınabilecekleri dereceleri üçüncü maddesiyle 
tesbiıt etmiş olan 3656 sayılı Kanunun 4598 sa
ydı Kanunla değişen 7 nci m'add'esinin son fık-
rasiyle (altıncı ve daha aşağı derecelerdeki me
muriyetlere bu dereceler karşılıik gösterilmek 
suretiyle daha aşağı derece ile memur tâyinine 
cevaz verildiğinden) ; vekâletlere karşı mecbu
ri hizmeti bulunan stajyerler varken altıncı ve 
daha aşağı derecelerdeki memuriyetlere mev
cut memurlardan ve'kâleten tâyin olunanlarla 
açıktan veya naklen tâyin edilenlere ödenen ay
lıkların bu dereceler karşılık gösterilmek sure
tiyle stajyerlerin tâyin edilmemiş olmasından 
dolayı; meslek ve ihtisasa taallûk eden veya ye
dinci dereceden yukarı olan münhal memuriyet
lere, her stajj'-erin tâyini caiz olmazsa da; 4598 
sayılı Kanunun yukarda zikredilen hükmüne 
nazaran yedinci dereceye kadar olan memuriyet
lere, menşe ve tahsilleri; bu derece maaşını al
maya müsait olmıyanlarm münhal akdrolar kar
şılık gösterilmek suretiyle alabileceği derece ma
aşı ile tâyin edilmeleri caiz olabileceği cihetle; 

vekâlet teşkilâtında stajyer olarak istihdam edi
lenler mevcut iken; inhilâl eden memuriyetlere 
zikri geçen 2919 sayılı Kanunun katı emrine gö
re yedinci dereceye kadar olanlara, gerek asa
leten ve gerek vekâlet yoliyle memur tâyini 
mümkün görülemediği mütalâa edilmektedir. 

Diğer taraftan münhal memuriyetlerin asıl 
memurlarla tedviri gerekli olup kanun vâzıı ta
rafından asıl memurlarla idaresi icabeden bir 
memuriyetin vekil memurlar tarafından tedviri
nin derpiş edilmiş olmasının her bakımdan müs-
tebat bulunduğuna göre muhtelif sebeplerle in
hilâl eden memuriyetlere; tâyine salahiyetli ma
kamlar tarafından münasip görülecek zatların 
bir an önce tâyini »uretiyle işlerin selâmetle ve 
matluba muvafık bir şekilde görülmesinin sağ
lanması gerekirken ekseri devairce bu memuri
yetler açık bırakılarak vekâletle idaresi suretiy
le bâzı memurlara vekâlet maaşı gibi menfaat
ler teminine vasıta kılındığı ve hattâ bazan ve
kil memurların asli vazifeleri de başka memur
lara gördürülmek suretiyle onlara da mütesel-
silen vekâlet maaşı ihdası cihetine gidildiği ve 
binnetice vekâlet müesseesinin bu suretle iyi işle
mediği cari muamelelerden anlaşılmış ve keyfi
yetin Büyük Millet Meclisine arzını derpiş ve 
muhasiple tahakkuk memuru zatişleri müdür
lerine zimmet çıkarılmasına karar verilmiş oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Vekâletler tatbikatına göre : Divanı Muhase
batın bahis konusu kararı yıllarden beri uygu
lanmakta olan işlem tarzına aykırı bir durum 
ihdas etmekte ve idareyi; muamelâtında işkâl 
edecek mahiyette bulunmakta ve kanun hüküm
lerine de uygun bulunmamakta olduğundan; Me
murin Kanununun 2919 sayılı Kanunla muad
del 64 ncü maddesindeki «Bu gibilerin ilk açıla
cak memuriyetlere tâyinleri mecburidir» kaydı
nın «meslek ve ihtisasları dahilindeki vazifelere 
raci ve münhasır olması gerektiği kanaatiyle 
bu tatbikatın yapıldığından mevcut tatbikat ih
tilâfı dolayısiyle keyfiyetin tefsir yoliyle halli 

( S. Sayısı: ?9 ) 
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Millî Eğitim Vekâleti talebiyle istenmiştir. 

Netice : Divanı Muhasebat karar ve cevapla
rında belirtildiği gibi: 

Vekâlet müesseselerinin suiistimalini kanun 
himaye etmez. Mecburi hizmet taahhüdü ile ihti
sas ve meslek mekteplerinde tahsil görenlerin; 
hangi daireye karşı taahhütleri varsa o daireye 
hizmetleri asil ve o dairenin muvafakatiyle di
ğer Devlet dairelerinde hizmet görebilmeleri ni-
yabeten caizdir. Gerek lehine taahhüt yapılan ve 
gerek onun muvafakatiyle hizmet teklif eden 
daireler; münihalleri mevcut bulunduğu takdirde 
ihtisas ve meslek dâhilinde taahhüt eden mezunu 
münhallere tâyin etmeye mecburdurlar. Bir me
muriyetin; o memuriyete tâyin edilecek şahsın 
meslek ve ihtisası dâhilinde olup olmadığının 
takdiri o idarenin vazife ve salâhiyetlerinden 
ise de; bu hizmet taahhüdünün kanunda idari 
işlere taallûk etmeyip meslek ve tahsil ile alâ
kalı vazife ve mevzulara münhasır bulunduğu 
bedihidir. 

Meslekî hizmet taahhüdünde bulunanların 

geçen hizmetlerinde; faydalanamadıkları terfi 
ve tekaütlük haklarının da umumi hak ve hiz
metlerden sayılması için meslek haricinde hiz
mete tâyinleri kendilerinin muvafakat ve kabu
lüne mahsus olmak kaydiyle ihtisas ve meslek 
haricinde hizmete icbar edilemiyeceklerinden 
bu husus bir tefsir mevzuu olmayıp ayrı bir te
sis konusu olduğundan Memurin Kanununun 
2919 sayılı Kanunla muaddel 64 ncü maddesin
deki «bu gibilerin ilk açılacak memuriyetlere 
tâyini mecburidir.» kaydının «yalnız meslek ve 
ihtisasları dahilindeki vazifelere raci ve mün
hasır bulunduğundan açık bulunan kanuni hü
kümler karşısında tefsire mahal bulunmadığına» 
mevcudun ittifakiyle karar verildi. 

T. B. M. Meclisinin yüksek tasvibine arzo-
lunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Geçici Komisyon Reisi Sözcü 

Kütahya Kastamonu 
B. Besin H. Tomnoğlu 

Hatay Samsun Kütahya 
O. 8. Siren H. Üzer M. Alkin 

mmtm 

( S. Sayısı: 79 ) 



S. SAYISI: 101 
Jandarma albaylarının terfilerinde 4273 sayılı Subaylar Heyetine 
Mahsus Terfi Kanununun 9 ncu maddesinin uygulanıp uygulanmı-
yacağının tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Millî Savunma 

ve İçişleri komisyonları raporları (3/264) 

T. C. 
Ba§bakanhk 26 . 12 . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 72/141, 6f4082 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Jandarma albaylarının terfilerinde, 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 
9 ncu maddesinin uygulanıp uygulanmıyacağı hususunun yorumlanmasına dair Millî Savunma v? 
İçişleri bakanlıklarından alman 11 . 7 . 1951, 10 . 12 . 1951 tarihli ve 65739, 81 -190/868 sayılı ya
zılar ile ilişiklerinin suretleri bağlı olarak sunulmuştur. / 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla arz ve rica ederim. 
Başbakan 

A. Menderes 

Millî Savunma Bakanlığının 11 . VII . 1951 tarihli ve Genelkurmay Başkanlığı Personel Bşk. I. Ş. 
I. ks. 65739 sayılı yazısının suretidir. 

Başbakanlığa 

1. Danıştay Genel Kurulunun ilişik kararında, 5061 sayılı Kanunun 4273 sayılı Kanundan mu
ahhar olması ve bu kanunda (Jandarma üstsubaylarınm kara ordusu çalışmalarına katılarak bu
ralardan alacakları notlarla jandarmada tutulmakta olan sicilleri karşılaştırılıp her ikisi muva
fık olanlar, Ordudaki hemnasplılariyle birlikte İçişleri Bakanlığınca tanzim edilecek yükselme def-
terleriyle münhalâta yükseltilmeleri) belirtilmekte olduğuna ve bu kanunun hususi bir kanun 
olup Jandarma Kanununun 4 ncü maddesine göre, Jandarmanın ancak hususi kanunlarla göste
rilmemiş olan zatişlerinde askerî kanun ve nizamlara tâbi bulunması ye terfi meselesinin de zat-
işlerinden madut olup yukarda gösterilen kanunla hükümlere bağlanmış olması bakımından 
jandarma albaylarının da 4273 sayılı Kanuna değil, 5061 sayılı Kanuna tâbi olması lâzımgeldiği 
belirtilerek 5061 sayılı Kanunun tesis ettiği şartlar kâfi değilse bu kanuna yeni bir hüküm ilâve
si lâzımgeldiği neticesine varılmıştır; 

2. Halbuki 4273 sayılı Kanunun 1 nci maddesi Ordu Subaylar Heyeti arasında muharip sınıf 
olarak Jandarma subaylarını da zikretmekte ve bu suretle bu kanun hükümlerinin Jandarma su
baylarına da şâmil olduğunu göstermektedir. Mezkûr kanunun; bekleme süreleri, sicil ve terfi 
esasları gibi bütün hükümleri Jandarma subayları hakkında da tatbik edilmekte iken yalnız 9 
nen maddenin bu subaylara tatbik edilmemesi kanunun umumi hükmüne muhalif bir mahiyet 
arzeçler. Esasen 5061 sayılı Kanun Jandarma subaylarından sicilleri muvafık olanların İçişleri 
Bakanlığınca tanzim edilecek yükselme defteri ile münhalâta yükseltileceğini ifade etmektedir. Bu 
kayıtta yükselme sırasında olan Jandarma subaylarından Genaralliğe liyakatli olanların Genel
kurmay Başkanlığınca seçilmesine engel olacak bir hüküm mevcut değildir. 4273 sayılı Kanunun 



— 2 — 
9 ncu maddesindeki yetkinin de tatbikından sonra sicilleri müspet olarak tekemmül eden Jandar
ma albaylarının 5061 sayılı Kanun gereğince ve İçişleri Bakanlığınca münhalâta terfileri yapılır. 

3. 4273 sayılı Kanunla 5061 sayılı Kanun birbirini tamamlıyan kanunlar olması sebebiyle yapı
lan işlemde bu kanunlara aykırı bir durum olmadığı ve Jandarma subayları sicil ve terfi hu
susunda tamamen 4273 sayılı Kanun hükümlerine tâbi bulunduğundan 5061 sayılı Kanunla göste
rilen hususlar yalnız 4273 sayılı Kanuna, göre bütün terfi şartlarını haiz olanların münhalâta tâ
yin suretiyle terfilerinin yapılmasını âmir olduğu ve bu sebeple Danıştayın istişari kararı bakan
lığımızca kanun ruhuna uygun görülmediği cihetle sureti ilişik olarak sunulan 8 Temmuz 1950 
tarih ve 141192 sayılı yazıda belirtilen mucip sebeplere göre tatbikatta İçişleri Bakanlığı ile olan 
görüş farkını bertaraf etmek üzere keyfiyetin tefsir yoliyle halline delâletinizi arz ve rica ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Subaylar Heyetine mahsus (4273) sayılı Terfi Kanununun 9 ncu maddesiyle Genel Kurmay 
, Başkanlığına tanınan yetkinin, (1706) sayılı Kanunun (12) nci maddesini değiştiren (5061) sa
yılı Kanun muvacehesinde, jandarma albayların m terfilerine de şâmil olup olmadığınm tesbiti 
için mezkûr 9 ncu maddenin yorumlanmasına ihtiyaç bulunduğu hakkında Millî Savunma Ba
kanlığının yazısiyle bu konuda İçişleri Bakanlığının yazısının gönderilerek bu husustaki düşünce
nin bildirilmesine dair Yüksek Başbakanlığın tarihsiz ve 6/3449 sayılı yazıları üzerine birinci dai
rece verilen kararı havi 27 . IX . 1950 tarihli ve 37/25 sayılı ilişik tutanak okundu. 

Gereği konuşuldu ve düşünüldü : 
Üyelerden Cudi özal tutanaktaki düşüncesini tekrar etmiş ve Vecihi Tönük'ün, hâdise ile il

gili kanun hükümlerinde ne sarih ve ne de zımnî bir ilga bahis konusu değildir. Mesele hâdiseye 
tatbiki icalbeden hükmün tâyini suretiyle kanun maddelerinin imalinden ibarettir. Subaylar He
yetine mahsus Terfi Kanunu iki hükmü ihtiva etmektedir. Birincisi, tuğgeneralliğe ve daha 
üst rütbeye terfi ettirilecek subaylarla kurmay subaylar için Genelkurmayın muvafakati aluımak 
gibi teknik ve mütalâa kısmıdır. İkincisi ise sırf tâyin hususundaki idari muameleyi ifa ve istik-
mal edeeek olan merci tâyininden ibarettir. 

Birinci şıktaki Genelkuryam mütalâasının alınmasından istiğnayi ifade edecek Jandarma Ka
nununda sarih bir hüküm mevcut değildir. 

İkinci şıkta ise esasen jandarma subaylarının tâyin ve terfileri hususu İçişleri Bakanlığına ait 
bulunduğundan tuğgeneralliğe terfi edecek olan albaylara münhasır olmaık üzere Genelkurmayın 
muvafakati alındıktan sonra tâyin muamelesinin İçişleri Bakanlığınca yapılması Subaylar Heye
tine mahsus Terfi Kanuniyle Jandanna Kanununun bir birini tamamlıyan hükümleri icabından 
Obulunduğu, bununla beraber tatbikattaki tereddüdü bertaraf etmek için keyfiyetin tefsiren hallet-
tirilmesi uygun olacağı yolundaki düşüncesine Birinci Başkan Salâhaddin OdaJbaşroğlu, üyelerden 
Muhittin Tokad, Salih Tezcaner, Rifat Göksu ve Celil Berkman da katılmışlar ise de tutanakta 
açıklanan gere&çeye binaen daire kararı çoklukla 16 . X . 1950 tarihinde tasvip olundu. 

( S. Sayısı : 101) 
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T. C. özet : Jandarma Albay-

Danı§toy larının terfileri Hk. 
Birinci Daire 
Esas No. 37 

Karar No. 25 
Tutanak 

Subaylar Heyetine Mahsus (4273) sayılı Terfi 'Kanununun (9) ncu maddesiyle Genelkurmay Baş
kanlığına tanınan yetkinin, (1706) sayılı Kanunun (12) nci maddesini değiştiren (5061) sayılı Ka
nun muvacehesinde jandarma albaylarının terf ilerine de şâmil olup olmadığının tesbiti için mezkûr 
(9) ncu maddenin yorumlanmasına ihtiyaç bulunduğu hakkında Millî Savunma Bakanlığından alı
nan 141192 sayılı yazı suretiyle bu konu üzerinde İçişleri Bakanlığından alınan 2 . VIII. 1950 tarih 
ve 81/175 - 471 sayılı yazmın sureti, düşüncelerinin bildirilmesi talebiyle gönderildiğine dair Yük
sek Başkanlığın tarihsiz 72 - 141/6 - 3449 sayılı yazıları dairemize tevdi buyurulmuş olduğundan 
incelendi : 

Hâdise jandarma albaylarının tuğgeneralliğe terf ilerinde Genelkurmay Başkanlığının muva
fakatinin alınmasına lüzum olup olmadığı hususunda Millî Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakan
lığı arasında hâsıl olan görüş farkından doğmuş ve Millî Savunma Bakanlığı Genelkurmay Baş
kanlığı Personel Dairesi ifadesiyle yazılan ve dosya arasında bulunan yazı suretinde (hulâsa ola
rak) : Jandarma albaylarının tuğgeneralliğe ter filerinde (4273) sayılı Subaylar Heyetine Mahsus 
Terfi Kanununun (9) ncu maddesine göre bu hususta Genelkurmay Başkanlığının muvafakatinin 
alınması lâzım ve zaruri bulunduğunu belirtmekte ve ancak (1706) sayılı Jandarma Kanununun 
(5061) sayılı Kanunla değiştirilen (12) nci maddesinde bu hususun açıklanmamış olmasından do
layı birtakım anlayış farkları hâsıl olduğu gibi ileride de bu gibi farkların tekerrür etmesi tabiî 
bulunduğundan jandarma albaylarının terfii için (4273) sayılı Kanunun (9) maddesiyle Genelkur
may Başkanlığına verilen yetkinin bunlara da şâmil olup olmadığı hususunun tefsir voliyle açık
lanmasını istemektedir. 

İçişleri Bakanlığı ise, hukuk müşavirliği ifadesiyle yazılan 2. VIII. 1950 tarih ve 81 .- 175 - 471 
sayılı yazısında (Hulasaten) : (1706) sayılı Jandarma Kanununun (12) nci maddesini değiştiren 
(5061) sayılı Kanunun (1) nci maddesinin (B) fıkrasının taşıdığı açık hükme göre jandarma al
baylarının tuğgeneralliğe yükselmelerine ait muamelenin Genelkurmay Başkanlığınca değil, İçiş
leri Bakanlığınca yürütülmesi zaruri bulunduğunu ve nitekim Büyük Millet Meclisi Dilekçe Ko
misyonunun aynı konu hakkında verdiği aynı mahiyetteki kararın da bu ciheti teyit etmekte bu
lunduğunu ve bu hal karşısında jandarma albaylarının generalliğe terfileri için Genelkurmay 
Başkanlığının muvafakatine lüzum görülüyorsa, ıbuntın bir tefsir yoliyle değil, ancak ilgili ka
nuna bir fıkra ilâvesi suretiyle temini icabedeceğini ileri sürmektedir. 

Gereği düşünüldü : Üyelerden C-udi Özal: Generalliğin, askerî nizamda hususi bir hukuki ta-
ziyet halinde tesbit edilmiş bulunmasına ve hususi kanun hükümleri sarahaten ilga edilmedikçe 
meriyeti lâzımgelmesine ve askerlik icapları ve cari tatbikat da bu yolda bulunmasına binaen 
Millî Savunma Bakanlığının mütalâasının yerinde olduğu, ve idare fasılasız olarak kanunların 
bir tatbiki olması hasebiyle daima tefsir yoluna gidileceği tefsirle verilen netice idareyi tatmin 
etmezse kanun vaz'ı yoluna gidilmesi icabedeceği reyinde bulunmuş ise de çokluk şu kanaatte 
bulunmuştur : 

Hâdisenin bir tefsir mi, yoksa bir tesis mi mevzuu olduğunu ^belirtmek için evvelâ jandar
ma subaylarının yükselmeleri için son muhtelif kanunların koyduğu hükümleri tahlil etmek lâ
zımdır. 

Evvelâ 22 . VI . 1930 tarihinde yürürlüğe giren (1706) sayılı Jandarma Kanununun (12) nci 
maddesine göre «jandarma subay ve memurlarının ordudan alacakları sicillerle jandarmada tu
tulmakta olan siciller karşılaştırılıp her ikisi muvafık olanlar, ordudaki hemnasplariyle bir
likte Dahiliye Vekâletince tanzim edilecek terfi defteri mucibince münhallere terfi ederler.» 

( S. 9ay»ı : 101) 
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Bu kanundan, on iki sene sonra çıkan (4273) sayılı Subaylar Heyetine Maıhsus Terf i Kanunu

nun (9) neu maddesinde «Tuğgeneralliğe ve daha üst rütbeye terfi ettirilecek subaylarla kur
may subayların terfileri üst rütbeye terfie liyakatleri sicil ile tasdik edildikten sonra Genelkur
may Başkanlığının muvafakatiyle Millî Savunma Bakanlığınca usulüne göre yapılacağı...» tas
rih edilmiştir. 

Bu kanun, Subaylar Heyetine mahsus bir Terfi Kanunu olduğuna ve (1) nci maddesi jandar
ma subaylarını da kendi şümul çevresi içine almış bulunduğuna göre yukarda yazılı kanun hük
münün, (5061) sayılı Kanunun neşrine kadar generalliğe terfi edecek jandarma albayları hak
kında da tatbik edilmesi lâzımgeleceği düşünülebildiği gibi (1706) sayılı Jandarma Kanununun 
(4) ncü maddesine göre jandarma, ancak hususi kanunlarında gösterilmemiş olan zat işlerinde 
askerî kanun ve nizamnamelere tâbi bulunduğuna ve halbuki jandarma subaylarının zat isterin
den olan terfileri hakkında kendi hususi kanunlarında hükümler mevcut olduğuna göre yukar
da bahsolunan (4273) sayılı Kanunun, jandarma subaylarının terfi işleri dışındaki hususlarına 
şâmil olduğu şeklinde bir mâna da çıkarmak mümkündür. 

Bununla beraber (4273) sayılı Kanundan beş sene sonra neşrolunan (5061) sayılı Kanun bu 
mevzuu kesin olarak halletmiştir. Jandarma Kanununun (12) nci maddesini değiştiren bu kanu
nun birinci maddesinin (B) fıkrasına göre «Binbaşı ve daha yukarı rütbedeki jandarma üstsıı-
baylarmm yükselmeleri, kara ordusunun küçük komuta kurslarına, manevra ve atışlarına* kıta 
ve kadro tatbikatlariyle harb oyunu ve plân tatbikatlarına katılarak buralardan alacakları not
larla jandarmada tutulmakta olan siciller karşılaştırılıp her ikisi muvafık olanlar, ordudaki hem 
nasplariyle birlikte İçişleri Bakanlığınca tanzim edilecek yükselme def teriyle münhalâta yüksel
tilmeleri» icabetmektedir. L.TKt *•*.*'•• 

Bu kanun , j anda rma subay ve üs t subaylarmın terfi işlerinde halen y ü r ü r l ü k t e bulunan en son 
kanundur . Bu k a n u n u n gerek m u a h h a r ve hususi bir kanun olması ve gerek y u k a r d a d a arzedil-
diği üzere Jandarma Kanununun (4) neu maddesine göre jandarmanın ancak hususi kanunlarla 
gösterilmemiş olan zat işlerinde Askerî Kanun ve nizamlara tâbi bulunması ve terfi muamelesi de 
zat işlerinden olup hususi kanunda kendine mahsus hükümlere bağlanmış olması bakımından bü
tün jandarma subaylarının ve bu arada jandarma albaylarının terfilerinde (4273) sayılı Kanun 
değil, (5061) sayılı Kanunun hâkim olması lâzımdır. 

Hâdisemize temas eden kanunların takibettikleri bu seyre göre mevzu, tefsiri icabettirecek bir 
mahiyet göstermemektedir. Esasen tefsir hukuki mahiyeti bakımından mânası vazıh olmıyan her 
hangi bir kelime veya bir tâbir veyahut bir cümlenin ifade ettiği mânayı hukuk ilminde muayyen 
prensiplerin yardımiyle tâyin etmekten ibarettir. Hâdisemizde ise böyle bir durum mevcut olma
yıp yukarda belirtildiği gibi aynı hâdise hakkında tatbik imkân ve kabiliyetini düşündürebileeek 
mahiyette ve fakat çok açık olmakla beraber aynı tasarruf için iki muhtelif makama aynı yetkiyi 
vermek şeklinde tezahür edip birbirleriyle uyuşaımyan hükümleri taşıyan kanunların mukaddem, 
muahhar olmaları, hususi ve umumi karakteri haiz bulunmaları meseleleri vardır ki bu durum, 
kanunların tefsirini değil ancak (zımni veya sarih ilga) müessesesini harekete getirir. 

Hâdise bu zaviyeden tetkik edilince jandarma albaylarının tuğgeneralliğe terfilerinde hâkim 
olması lâzımgelen kanun hükmü, (5061) sayılı Kanunun (1) nci maddesinin (B) fıkrasındaki hü
küm olduğu neticesine varılır. 

Bu sebeplere binaen hâdise, İçişleri Bakanlığının düşüncesi veçhile tefsiri gerektiren bir- hâdi
se olmayıp jandarma albaylarının tuğgeneralliğe terfii için (5061) sayılı Kanunun (1) nci mad
desinin (B) fıkrasının tesis ettiği kayıt ve şartlar kâfi değilse ve Millî Savunma Bakanlığının 
düşündüğü gibi bu hususta Genelkurmay Başkanlığının muvafakatinin alınması bir zaruret ise, 
bunun için aynı fıkrada yeni bir hüküm tesis etmek biz im geleceğine ve dosyanın Yüksek Başkan
lığına sunulmasına 27 . IX . 1950 tarihinde çoklukla karar verildi. 

Başkan Üye Üye Üye Üye 
A. Türel S. özelt C. özal M. Kip C. Berhnan 
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T. C. 
M. 8. M. Ankvra, 8 Temmuz 1950 

Genelkurmay Ba§kwıhğ% 
Personel Bşk. 

Dairesi 
l. Ş. I. Ks. 

Sayı : U1192 
özü : 4273 sayılı Kanunun 9. maddesi
nin tefsiri üz. 

Başbakanlığa 

1. 3. Jandarma Müfettişi Jandarma Albay Kadri Şinasi Tosunoğlu 4273 sayılı Kanunun 9. mad
desi ile verilmiş olan yetkiye istinaden Genelkurmay Başkanlığınca Generalliğe seçilmemiş ve bu 
sebeple 1949 yılında Generalliğe terfi edememiştir. 

2. 1706 saydı Kanunun 12. maddesini değiştiren 5061 sayılı Kanun, Jandarma subaylarının 
terfilerinin İçişleri Bakanlığınca yapılmasını âmir olduğundan 4273 sayılı Kanunun 9. maddesinin 
jandarma subaylarına tatbiki kanuna aykırı olduğundan bahsile mumaileyh Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Komisyonuna başvurmuş ve komisyonca da terfie lâyık olan jandarma subayları için yet
kinin tamamen İçişleri Bakanlığına ait olduğu ve ancak hâdisede İçişleri Bakanlığı yetkisinin di
lekçe sahibinin generalliğe terfie lâyık olmadığı şeklinde tezahür etmesi sebebiyle komisyonca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına karar verilmiştir. 

3. 1706 sayılı Kanunun 12. maddesini değiştiren 5061 sayılı Kanunun B fıkrası, Jandarma üst-
subaylarınin yükselmeleri Kara Ordusunun kurs, manevra ve tatbikatlarına katılarak, buralardan 
alacakları notlarla jandarmada tutulmakta olan siciller karşılaştırılıp her ikisi muvafık olanların 
Ordudaki hem nasıplariyle birlikte içişleri Bakanlığınca tanzim edilecek yükselme defteri ile mün-
halâta yükseleceğini belirtmektedir. 

4. Diğer taraftan subaylar Heyetine mahsus 4273 sayılı Terfi Kanununun 1. maddesi muharip 
subaylar heyeti meyanmda jandarma subaylarını da zikretmekte ve bu suretle bu kanunim ahkâmı
nın jandarma subaylarına da şâmil olduğu açıklanmış bulunmaktadır. 

Mezkûr kanunun 9. maddesi ise, genel olarak Tuğgeneralliğe ve daha üst rütbeye terfi ettiri
lecek subayların terfileri için, üst rütbeye terfie liyakatleri sicille tasdik edildikten sonra Ge
nelkurmay Başkanlığının muvafakatini de şart koymaktad». 

5. Generalliğe yükselecek albayların sicilleri ancak 9. maddedeki yetkinin de istimalinden son
ra. müspet veya menfi olduğu tezahür edeceğind en Jandarma albaylarının sicillerinin de bu suret
le işleme tâbi tutulması lâzım ve bu işlem kanunun ruhuna da uygundur. 

Bugün için, barışta memleketin elli bine yakın silâhlı kuvvetini teşkilâtında idame eden ve 
seferde yurt savunmasına ait harekât planlarımızın tatbikında mühim askerî görevlerde vazife al
ması zaruri olan Jandarma kuvvetlerimizin topyekûn yurt savunması bakımından olan görev ye 
hazırlıklarında Genelkurmay Başkanlığının umumi görüş ve mesuliyeti dışında bırakılmasına da 
cevaz verilemez. 

Hasar ordumuzun beşte biri ve sefer görevlerimizin bâzı mühim parçalarında genel askerî gö
revlere hazınlanıması lâzııngelen Jandarma komuta heyetinin 4273 sayılı Kanunun ruhu ve çerçe
vesi içinde bulundurulması zaruridir. 

Bu sebeple diğer sınıf albaylarının generilliğe terfilerinde olduğu ıgibi bir harb halinde veya-ica
bında ordunun yüksek komuta heyeti arasına girecek olan Jandarma albaylarının generalliğe ter
fie liyakatlerinin tetkik ve tesbiti yetkisinin içişleri Bakanlığından ziyade Genelkurmay Başkan
lığında olması zaruridir. Nitekim Büyük Millet Meclisinin 30 Nisan 1948 tarih ve 1601 sayılı tef
sirinde de askerî memurlardan general eşiti olacaklar hakkında dahi 4273 sayılı Kanunvtn 9 ncu 
maddesi gereğince Genelkurmay Başkanının muvafakati lâzım olduğu açıklanmıştır. 

6. Ancak, 50§İ' sayılı Kanunda bu hususun açıklanmamış olması arzedilen olayı meydana ge~ 
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tirnıiş olduğu gibi, ileride de bu gibi hâdiselerin tekerrür etmesi tabiî bulunduğundan, Jandarma 
albaylarının terfii için 4273 sayılı Kanunun 9 ncu mmıdesindeki yetkinin bunlara da şâmil olup ol
madığı hususunun yukarda arzedilen mucip sebeplere göre tefsir voliyle açıklanması hususuna 
yüksek müsaadelerini saygı ile arzederim. 

Millî Savunma Bakanı. 
fi. Şevket t net 

İçişleri Bakanlığının 7 . 12 . 1951 tarihli ve Hukuk Müşavirliği 81 - 190/868 sayılı yazısının suretidir 

Başbakanlık Yüksek Makamına 

1706 sayılı Jandarma Kanununa tâbi bulunan jandarma üstsubaylarının terfi şartlarını göste
ren ve 5061 sayılı Kanunla değişen 12 nci maddesi muvacehesinde, bu subayların orduya nispetleri 
ve 4273 sayılı Askerî Terfi Kanununun birinci maddesinde açıkça yer almış bulunmaları sebep
leriyle terfilerinin bu kanuna göre yapılıp yapılanııyacağı hususunda vâki tereddüt ve tatbikatta 
vukuu mümkün yanlışlığı önlemek maksadiyle mevzuun tefsir ve yorumlanmasına lüzum hâsıl 
olmaktadır. 

Jandarma üstsubaylarınm ve bu arada jandarma albaylarının yükselmeleri 5061 sayılı Kanunla 
değişen 1706 sayılı Kanunun 12 nci maddesine ve 6630 sayılı Tüzüğe göre ordudan alacakları not 
larla jandarmada tutulan siciller karşılaştırılarak her ikisi de muvafık bulunduğu takdirde terfi
lerinin ancak mümkün olabileceği, nitekim gerek 1706 sayılı Jandarma Kanunu ve gerekse Ordu 
îç Hizmetleri Kanununun 4 ncü maddesi ve 4237 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanunu
nun birinci maddesi sarahaten jandarmayı ordunun bir cüzü addettiği ve bu itibarla da terfileri
nin bu kanuna göre icrasının icabedeceği ve üstsubaylarm emir ve komuta yerlerindeki 4273 sayılı 
Kanunun 18 nci maddesi gereğince alacakları, üst rütbeye onaylı yani Genelkurmay Başkanlığının 
muvafakatini havi siciller üzerine jandarma albaylarının tuğgeneralliğe terfilerinin caiz ve bu iti
barla da bu subayların terfilerinin yukarda zikri geçen 4273 sayılı Terfi Kanunu hükümleri içinde 
mütalâası icabedeceği ve Askerî Yargıtayın içtihat ve kararının da bu yolda olduğu düşünülmekte 
olduğu ileri sürülmekte ise de; 

Yukarda zikri geçen ve hükmen 4273 sayılı Kanunun 18 nci maddesini kaldırmış bulunan 5061 
sayılı Kanunun B fıkrası (Binbaşı ve daha yukarı rütbedeki üstsubaylarınm yükselmeleri, kara 
ordusunun küçük komuta kurslarına, manevra ve atışlarına kıta ve kadro tatbikatlariyle harb oyunu 
ve plân tatbikatlarına katılarak buralarda alacakları notlarla jandarmada tutulmakta olan siciller 
karşılaştırılıp her ikisi muvafık olanlar ordudaki hemnasplariyle birlikte İçişleri Bakanlığanca tan
zim edilecek yükselme defteriyle münhalâta yükseltilir. Ancak büyük komuta kursu açıldığı takdirde 
albayların yükselmeleri bu kursa iştirakleriyle olur.) denildiğine ve ancak bu takdirde Genelkur
may Başkanlığının onamı ve muvafakati aranabileceğine göre bu kursların açılmaması halinde 5061 
sayılı Ka. maddenin C fıkrası gereğince idari makam ve meslekî üstler tarafından verilecek 
sicillerle terfilerinin mümkün olacağı ve Genelkurmay Başkanlığının muvafakatine lüzum kalmıya-
cağı, nitekim Jandarma Kanununun 4 ncü maddesi de (Jandarma zat işlerinde, ancak hakkında, hu
susi kanunda hüküm bulunmıyan ahvalde Askerî Kanun ve Nizamnameler hükümlerinin uygulana
cağı) şeklinde yazılı olan hüküm delaletiyle Ordu Terfi Kanununun 9 ncu maddesi mucibince bu 
gibi terfi işlerinin Genelkurmay Başkanlığına intikal ettirilmesine mahal olmıyacağı, binaenalej'h 
jandarma mevzuatının çerçevesi içindeki durum terfi e imkân verdiği takdirde terfilerinin bakan
lığımızca yapılabileceği mütalâa edilmekte ise de; vâki tereddüt ve tatbikattaki aksaklığın önlenmesi 
maksadiyle keyfiyetin yorum suretiyle hallinin daha uygun olacağını yüksek takdirlerine saygı ile 
arz ve rica ederim. 7 . 12 . 1951 

İçişleri Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 3/264 
Karar No. 16 

28.IV . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Jandarma albaylarının terfilerinde 4273 sa
yılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanu
nunun 9 ncu maddesinin uygulanıp uygulana-
mryaeağı hususunun yorumlanmasına dair Millî 
Savunma ve İçişleri bakanlıklarının müracaatı 
üzerine Başbakanlığın 25 . XII . 1951 tarih ve 
6/4082 «ayılı ve Yüksek Başkanlığınızca ko
misyonumuza havale buyurulan yorum talebi 
komisyonumuzun iki toplantısında Millî Sa
vunma ve İçişleri bakanlıkları temsilcileri ile 
Jandarma Genel Komutanının huzurlariyle mü
zakereye başlanmıştır. 

4273 sayılı Subay Terfi Kanununun birinci 
maddesi jandarma subaylarının da bu kanun 
hükümlerine göre terfi edeceğini ve 9 ncu 
madde ise albayların tümgeneralliğe terfiinde 
Genelkurmay Başkanlığının muvafakatini âmir
dir. Bu hüküm hiçbir surette tadil edilmedi
ği gibi halen jandarma subaylarının umumi 
olarak terfi muameleleri de bu kanun hükmü
ne uyularak yapılmaktadır. İçişleri Bakanlığı
nın ve Danıştay Genel Kurulunun bu kanuna 
aykırı telâkki ettiği 5061 sayılı Kanun umu
miyetle jandarma subaylarının terfiini göste
rir bir kanun olmayıp 1706 sayılı Jandarma 
Kanununun 12 nci maddesinin yani subayların 
orduda yapacakları staj hususunu değiştiren 
bir kanun olduğundan ve kanun metninde de 
4273 sayılı Kanunun yalnız kıta hizmetine ait 
bir maddesinin değiştirdiği sarahatle zikre
dilmiş bulunduğundan 5061 sayılı Kanunun 
4273 sayılı Kanunun umumi hükümlerini ve 
bilhassa mevzuubahis 9 ncu maddesi hükmünü 

değiştirmesi asla varit değildir. Filhakika kı
ta hizmeti ve orduda staj keyfiyeti sicil ve ter
fi işinin ancak bir cüzü olup yalnız bunda deği
şikliği hedef tutan 5061 sayılı Kanun terfi işi
nin tümüne şâmil bulunamaz. Bu sebeple ha
len yürürlükte olan 4273 sayılı Kanun ile bu
nun 9 ncu maddesinin hükümlerinin gayet sardh 
bulunduğu ve ayrıca yorumlanmaya ihtiyaç ol
madığı bir muhalife karşı ve ekseriyetle komis
yonumuzca karar altına alındığı arzolunur. 

Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî Savunma Komis
yonu Başkanı 

Kocaeli 
S. önhon 

Kâtip 
Niğde 

H. N. Yurdakul 
Erzurum 
M. Zeren 

İmzada bulunmadı 
İstanbul Kars 
N". Yaver H. Tugaç 

Kayseri 
/. Berkok 

Bu Rapor Sözcüsü 
Elâzığ 

M. Ş. Yazman 

. Erzurum 
F. Çöbanoğlu 

Eskişehir 
A. F. Cebesoy 

Kastamonu 
G. Deniz 

Kırşehir 
R. özdeş 

İmzada bulunmadı 
Kütahya Kütahya 
B, Besin A. Gündüz 

İmzada bulunmamıştır 
Rize Rize Trabzon 

K. Balta Z, R, Sporel N. Altuğ 
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îçişleri Komisyonu raporu 

T. B, M. M. 
içişleri Komisyonu 19 .. I . 1953 

Esas No. 3/264 
Karar No. 20 

Yüksek Reisliğe 

Jandarma albaylarının terfilerinde 4273 sa
yılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanunu
nun 9 ncu maddesinin uygulanıp uygulanmıya-
cağınm tefsirine mütedair bulunan Başvekâ
let tezkeresi ile ilişikleri bulunan Millî Savun
ma ve İçişleri vekâletleri mütalâaları ve Millî 
Savunma Komisyonunun bu hususa .mütaallik 
raporu, Millî Savunma ve İçişleri vekâletleri 
temsilcileriyle Jandarma (lenel Komutanı hazır 
oldukları halde komisyonumuzda görüşüldü*: 

1706 sayılı Jandarma Kanununun 12 nci 
maddesini değiştiren 5061 sayılı Kanunun birin
ci maddesinin B fıkrasında «Binbaşı ve daha yu
karı rütbedeki Jandarma üstsubaylanmn yük
selmeleri, kara ordusunun küçük komuta kurs
larına, manevra ve atışlarına kıta ve kadro tat-
bikatlariyle harb oyunu ve plân tatbikatlarına 
katılarak buralardan alacakları notlarla Jan
darmada tutulmakta olan siciller kararlaştırı
lıp her ikisinde muvaffak olanlar ordudaki 
hemnasplariyle birlikte içişleri Bakanlığınca 
tanzim edilecek yükselme defteriyle münhalâ-
ta yükseltilir. 

Ancak, büyük komuta kursu açıldığı tak
dirde albayların yükselmeleri bu kursa iştirak-
lariyle olur.» denilmekte; 

Subaylar Heyetine Mahsus 4273 sayılı Terfi 
Kanununun 9 ncu maddesinde ise, «Tuğgeneral
liğe ve daha üst rütbeye terfi ettirilecek subay
lar ile kurmay subaylarının terfileri, üst rüt
beye terfie liyakatleri sicil ile tasdik edildik
ten. sonra Genelkurmay Başkanlığının muvafa
katiyle Millî Müdafaa Vekâletince usulüne gö
re yapılır.» denilmektedir. 

İşte Millî Savunma ve İçişleri vekâletleri 
arasında görüş farkını ve binnetice tefsir, tale
bine âmil olan husus Jandarma albaylarının 
terfilerinin yalnız 5061 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin B fıkrasında yazılı olduğu üzere sa
dece içişleri Vekâletince tanzim edilecek yük
selme defteriyle mi olacağı, yoksa bundan gayrı 
4273 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Ge

nelkurmay Başkanlığının mütalâasının da alı
nıp alınmıyacağı hususudur. 

Keyfiyeti tetkik eden Millî Savunma Ko
misyonu 4273 sayılı Subay Terfi Kanununun 1 
nci maddesinin Jandarma subaylarının da bu 
kanun hükümlerine göre terfi edeceğini ve 9 
ncu maddede ise albayların tümgeneralliğe ter
fiinde, Genelkurmay Başkanlığının muvafaka
tinin alınmasını âmir olup bu hükmün tadil 
edilmediğini, 5061 sayılı Kanunun umumiyetle 
jandarma subaylarının terfilerini gösterir bir 
kanun olmayıp ancak bunların orduda yapa-
caklarr staja mütaallik olduğu ve bu itibarla 
tefsire mahal bulunmadığına karar verilmiş ise 
de; 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; şu 
hususlar ileri sürülmüştür : 

1. Ordu İç Hizmet Kanununa göre jandar
ma subayları da ordunun bir cüzüdür. 

2. 4273 sayılı Kanunun 1 nci maddesine gö
re jandarma subayları da bu kanuna tâbidir. 

1706 sayılı Kanunun 12 nci maddesini değiş
tiren 5061 sayılı kanun, 4273 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesini tadil etmemiştir. Tadilât 
yalnız staj hususuna münhasırdır. 

3. Askerî Yargıtayda* müttehaz karariyle 
jandarma albaylarının terfilerinde 4273 sayı
lı Kanunun tatbik olunacağına karar vermiş
tir. 

4. Ordu camiasında bir albay Genelkurmay 
Başkanlığının mütalâası ile generalliğe yük
selebilirken jandarma albaylarının sadece İçiş
leri Vekilinin tasvibiyle general olması doğru de
ğildir. 

Bu mütalâalara mukabil, aşağıdaki mülâha
zalar sepketm iştir. 

1. Filhakika Ordu Dahilî Hizmet Kanunu 
da jandarmaları da askerî şahıslardan telâkki 
etmiş ise de bundan malfcsat daha ziyade di
siplin, kıyafet ve merasim bakımlarından oldu
ğu muhakkaktır. Nitekim jandarmanın vazife
si ve bu sınıfın ihdasından maksat daha ziyade 
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memleket asayişi ve zabıta vazifesiyle adlî 
ve idarî işlerde istihdamlarıdır. Bu bakımdan 
durumları asıl vazifesi yurt müdafaası olan or
dunun diğer sınıflarımdan çok farklıdır. Nite
kim 1706 sayılı Kanun jandarma sınıfının bu 
hususiyetini teslbit etmiştir. 

2. Filhakika 1942 tarihinde kalbul edilen 
4273 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde jandar
ma subaylarının da bu kanuna göre terfi edece
ği (mezkûrdur ve 1930 tarihli ve 1706 numaralı 
jandarma Kanununun 12 nci maddesinde de 
jandarma subaylarının terfilerinin orduda ol
duğu gibi olacağını âmirdir. Ancak, 1947 se
nesinde kalbul edilen, bu balomdan muahhar 
bulunan 5061 sayılı ve 1706 sayılı Kanunun 12 
nci madedsini tadil eden kanun jandarma su
baylarının terfilerinin « ordudaki gibi olacağı » 
kaydını kaldırmış ve hiç bir ihtirazi kayıt ileri 
sürmeden « jandarma üst subaylarının İçişleri 
Bakanlığınca tanzim edilecek yükselme defte-
riyle münhal'âta yükseltileceklerini» kaydiyle ikti
fa etmiştir. Şu halde 5061 sayılı Kanun 4273 sayılı 
Kanunun 1 nci ve 9 ncu miaddeki'ini zımnen tadil 
etmiş bulunmaktadır. Aynı zamanda 12 nci 
ımaddenin bu muaddel şeklinde yalnız staj key
fiyetinden değil terfi hususundan da bahsedil
diğine göre tadilâtın yalnız staj hususuna mün
hasır olduğu iddiası varit olamaz. 

3. Askerî Yargıtay bir dâva dolay isiyle 
filhakika jandarma albaylarının terfilerinde 
4273 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin tatbiki 
icabettiğine karar vermiş ise de Danıştay Ge
nel Kurulu da Başbakanlığın istişari mütalâa 
istemesi üzerine 5061 sayılı Kanun hükümleri
nin sarahati karşısında tefsiri gerektiren bir 
hâdise olmadığına karar vermiştir. 

4. Ordu camiasında generalliğe terfi için 
, Genelkurmay Başkanlığının mütalâası alınmak 
şart iken jandarma albaylarının terfilerinde 

bu şartın bertaraf edilmesi hususu da mevcut 
kanun hükmü muvacehesinde makbul bir iddia 
telâkki olunamaz. 

Binnetice yukarda arzolunan estoap dolayı-
siyle ve bil/hassa 1706 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesini değiştiren 5061 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin B bendinde yazılı ve binbaşı 
ve daha yukarı jandarma üstsubaylarının or
dudaki stajları neticesinde aldıkları notlarla 
jandarmada tutulan sicilleri karşılaştırılıp her 
ikisi muvafık olanların ordudaki hemnasıpla-
riyle İçişleri Vekâletince tanzim olunan yük
selme defteriyle münhalâta yükseltileceği sara
hati karşısında tefsire mahal olmadığına çoğun-
lukla karar verildi. 

Havalesi gereğince Heyeti Umumiyeye arz©-
lunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

içişleri Ko. Reisi 
Edirne 

Söz hakkım mahfuzdur 
R. Nasuhioğlu 
Sözcü 
îzmir 

P. Arat 
Amasya 
K. Eren 

Çoruh 

Kâtip 
Muğla 

BailıOgesir 
S. Başkan 

Söz hakkım mahfuzdur 
Z. Ural 

Diyarbakır 
N. önen 

Kastamonu 
F. Keçecioğlu 

Kütahya 
B. Besin 
ıSamsuni 

M. özkefeli 

İsparta 
T. Tola . 

Kırklarteli 
F. Üstün 

Niğde 
F. Ecer 
Sivas 

E. Datnah 

Başkan V. 
Bursa 

N. Yılmaz 

Afyon K. 
A, Veziroğlu 

Bursa 
A. Erozan 

Çorum 
B. Koldaş 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

Kütahya 
Y. Aysal 

Ordu 
F. Boztepe 
Trabzon 

Muhalifim 
H. Orhon 

i>m<i 
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Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Meclis Hesaplartm İnceleme Komisyonu 

Esas No. 5/62 
Karar No. 3 

Lira K 

21 . I . 1953 

Yüksek Riyasete 

6 167 627 67 1952 Eylül başında bankada mevcut para 
3 341 160 93 1952 Eylül, Ekim, Kasım aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 

9 508 788, 60 Yekûn 
2 928 228 93 1952 Eylül, Ekim, Kasım aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para 

6 580 559 67 1952 Aralık başında bankada kalan para 

Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin 1952 Eylül, Ekim, Kasım ayları gider kâğıtları incelendi 
1952 Eylül ayı başında Ziraat Bankasında kalan para Eylül, Ekim, Kasım aylarında Ziraat Ban
kasınca alınan paraya eklendikten ve (yekûnundan) da bu aylarda Ziraat Bankasınca harcanan para 
çıkarıldıktan sonra 1952 Aralık ayı başında Ziraat Bankasında (6 580 559) lira (67) kuruş kaldığı 
görülmüş ve Bankanın her gün gönderdiği hesap puslaları yekûnu da buna uygun bulunmuş ol
makla beraber yapılan tediyelere ait masraf kâğıtlarının da kanun ve mevzuata muvafık olduğu an
laşılmıştı!. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere Yüksel* Riyasete sunulu*. 

Meclis Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Reisi Sözcü 

İstanbul Gümüşane 
8. F. Keçeci H. Zarbun 

Çorum Erzincan Gümüşane 
H. Yemeniciler C. Oiinenç C. Baybura 

Kâtip 
Çoruh 

A. Gigin 

Kocaeli 
E. Alican M 

Mardin 
. K. Boramı 

Denetçi 
Kars 

A. Çetin 

Samsun 
F. Tüzel 





S. SAYISI : 1 |O 
« 

Zonguldak Mebusu AbdürrahButn Boyacı^ller'in, t§çi Sigortaları 
Kurumu Kanununun 5565 sayılı Kanunla değişen 20 nd maddesi
nin değiştirilmek haldanda kanun tekKfi ve Çalıçma Komisyonu 

rakora (2/3S9) 

30.V.Î953 
fttrkiye «üyük Millet Meelisi Yüksek Başkanhğııift 

Ankara, 

9 Temmuz 1945 tarihli ve 4792 sayılı işçi Si ^ortaları Kurumu Kanununu» .1. I I I . 1950 tarih
li ve 5565 sayılı ,Kanualav4egişea 20 Mdi maddisinin değiştirilmesin© dair olan kanun teklifimle bu-
. na ı ekli, gerekçe^«kli r olarak sunulmuştur. 

İçtüzük gereğince gereken işlemin yapılmasını ve işbu kanun teklif imin ivedilik ve <»welikl« mö-
«akfire' ediknfisİDİ dilerim. Salgılarımla. 

* . . . ' • . Zonguldak Milletvekili 
; Avukat 

Abdürrahman BoyactgilUr 

GEBEKÇE 

Kanun teklifinin dayandiğî genel gerekçe: 
1. Bütün hür memleket işçileri, sosyal emmyet ve hizmet bakımından çeşitli yardım müesse-

seleri vftsîtasiyle oldnkça müreffeh bir yaşayışa karıışmuş bulunmaktadır. Bunun başında, işçi-
le*ifrbirer?fefre&eri sahibi olmaları veya belediyelerin Devletle biliştirâk yaktıkları apartman ve
ya evlerde, işçilerin çok ucuz kiralarla oturmaları ve-buanjn saglâ«mış bulunması gelir. 

Ing3tere*de Glaskövşehrööde belediyelerin işçiler'ie^ijaş&ettirdikleri üç oda, elektrik, su, ha 
ragft^ dâM meskeâ veya apartman katları için bizim paramızla 20 - 30 Türk lirası kira alınmak 
suretiyle işçiler barmdirılmış bulunmaktadırlar. 

ŞımaJ memleketlerinde, isveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya gibi sanayileşmiş ülkelerde bir
birine bitişik büyük apartmanlar dnşa edilmekte ve işerlere ucuz ücretlerle kiralanmaktadır, Ki
racılar birHklerMtin - bilhassa İsveççe inşa ettirdiği büyük apartmanlar da zikre şayan teşebbüsler
dendir. 

% MemfeiketimMde bugüae kadar ifeösal edilen bu konu, son yıllarda politik rekabetin de tesi
riyle benimsenmeye ve siyasi partilerimizin propaganda konuları arasında önemli bir yer almaya 
başlamıştır; Biz bunu, işçi hayatının refah ve iktîfebali bakımındannayırk telâkki etmekteyim. 

Bugün, Devletin ve belediyelerin ellerinde şehir ve kasaba sınırları içinde ve dışında büyük 
arsalar metruk b ^ durumda bulunmaktadır. Bu arsalar üzerinde, belediyelerle, işçi Sigortalan 
Kurumu ve Emlâk Kredi bankalarının biliştirâk işçi meskenleri inşa ettirerek işçilere satmaları 
veya 28'yıî ipotekle ve bedUlerai yüzde bir veya iki faizle ödemeleri şartiyle kendilerim mesken 
sahibi kılmaları zor bir iş değildir. 
'•'•'lMAâ8İ Öevîet TeşekMuBerfnin memur ve işçileri için milyonlar haröryarak millî bütçelerden 

saglfenan ödenekleribu uğurda sarfedip apartmanlar ve evler kurmalarını şahsan, ekonomik 
görmemekte ve tenkidetmebteyiz. &vtJ maksat içht ayrılâaı sermayeler Mnenties işletme sermayetei 
olmaktan çıkmakta ve dolmaktadır. ^|j|üıû.lııı>;»i^e«elerin en büyüklerinin dahi işletme ser-
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mayesinden mahrum olmaları ve yüksek faizlerle Emekli Sandığı ve îşçi Sigortaları Kurumundan 
sermaye sağlamaları çok acıdır. 

Bu bakımdan, memur ve işçilerin mesken dâvasını, bu maksat için kurulmuş,, ve kurulacak 
olan müesseseler halletmelidirler. Dünyanın her yerinde bu dâva bu şekilde halledilmiştir. 

3. îşçi Sigortaları Kurumunun yedek akçelerini önce, işçileri mesken sahibi kılacak teşeb
büslere yatırmak ve bu dâvayı halletmek yolunda kullanmak iktiza eder. . : 

Bugüne kadar görülen ise, bunun tamamen aksinedür. Gerek Emekli Sandığı ve gerekse îşçi 
Sigortaları, sermayeleri Devlet tahvillerine, bankalara ve zamanın ekonomik şartlarına göre 
değişen değerlerin ifadesi olan . akarata yatırmaktadırlar. 

İşçilerle iş verenlerin ödedikleri primlerden teşekkül eden bu sermayeler, ancak ve ancak, 
işçi ve iş verenlerin menfaatlerine uygun olan sahalarda istimal edilmelidir. Bu saha da, iş ve
renlerin de menfaatleri iktizası olan işçilere mesken inşa ettirmek veya satın aldırmaktır. 

Memleketimizde en büyük iş veren Devlettir-. O halde, Devlet, teşkil ettiği İktisadi Devlet 
Teşekkülleri kanaliyle, işbu kanunun derpiş ettiği gayeye vusul için, elindeki imkânlarla bu dâ
vayı halletmekle mükellef en büyük bir varlıktır. Elinde, demir, çimento, kiremit ve tuğla 
sanayii ile orman işletmeleri Vardır. 

Bir taraftan memurları ve müstahdemleri, diğer taraftan da İşçileri ve hattâ tesis edeceği 
sendikalar veya kooperatifler vasıtasiyle köylü ve fakir halkı, elde mevcut birikmiş sermayelerle 
mesken sahibi kılacak geniş malî imkânlara mf-liktir. 

Hal böyle iken, bugüne kadar gelip geçen hükümetler, çeşitli iktisadi, idari siyasî sebeplerle 
memlekette en büyük bir sosyal dâva olan mesken dâvasına el atmaya imkân bulamamışlardır. 

Bütün mendeni ve müterakki memleketler bu dâvayı ellerine almışlar ve bu yolda çok ilerlemiş
lerdir. 

Bir örnek vermiş olmak için arzedeyim: 
İngiltere'de îşçi Partisi iktidarda bulunduğu yıllar içinde, belediyeler veya bizzat vazife almak 

suretiyle iki milyon mesken inşa ettirmişler ve mesken sıkıntısını mehmaemken halletmişlerdir. 
Finlandiya, Sovyet Rusya ile yaptığı harbden sonra Rusya'ya terkettiği yerler halkını anava

tana nakletmiş ve 300 000 den fazla vatandaşını mesken ve iş sahibi .kılmıştır. ; 
israil Devleti, 1950-1952 yıllan içinde tanzim ve tatbik etmekte olduğıı plânla 250.000 göçmeni 

iskân etmeye başlamıştır. Bunun için bu memleket kendi sosyal ve politik: ve ekonomik bünyesi
ne uygun müesseseleri hizmete almıştır. Kooperatifler ve sendikaların tavzif edilmesi neticesi, 
iskân dâvası sağlam esaslara dayanarak yürütülmektedir. 

• îşgal altında bulunan Batı Almanya Devleti, Devlet bünyesinde bir (Mesken înşa Bakanlığı) 
kurarak mesken dâvasını köklü bir şekilde ele almış ve başarmış bulunuyor. Bu Bakanlığın neş
retmekte olduğu bülten dikkate şayan neticeleri ortaya koymakta ve bize de rehber olmaktadır. 

Görülüyor ki, bütün devletler, mesken, kira dâvasını sosyal bir hizmet olarak ele almışlar ve 
kendi yapılarına uygun müesseseler kurarak başarma yollarına sapmışlardır, 

Bizde ise, yukarda arzedilen sebepler muvacekesindenbu; d£,var bir ana dâva olarak bugüne kadar 
ele alınmamıştır. 

4. Emekli Sandığı sermayesinin bu maksadı ^ sağjanıası için, tarafundan Emekli Sandığının 
21 nci maddesi aynı şekilde tadil edilerek sermayesinin bir kısmı ile memurlara ev yapılması is
tenmiştir. Hükümetinde bu teklifi iyi niyetle karşılayıp buna mütenazır olarak Emekli Sandığı 
Kanununun tadilini tazammun eden bir çalışmaya tevessül ettiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunu
yorum. Şunu da açıkça belirtmek isterim ki, bu iş. siyasi partilerin ele alacağı bir iş olduğu ka
dar Devletin asli vazifeleri arasına giren bir meseledir» İş başına hangi parti geçerse geçsin bu dâ
vayı ele almaya ve başarmaya ve kendisinden önce ele alanların-işlerini devam ettirmeye mecburdur. 

Memleket menfaatlerinin icabı ve iktizası da buduı. 
: 5. Memleket dâvalarını hal etmekte bütün partiler birleşmeli ve birinin ele aldığı bu kabîl ha

yırlı işleri, iş başına geçen diğer parti devam ettirmelidir,. Bu suretledir ki memleketimiz muasır 
; medeniyet seviyesine yaklaşır ve millî refah teessüs etmiş olur. r . . v..... 
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Kantin tefcHfnuizingaye» de, iste bundan ibarettir. 
Kanunun maddelerine mütaallik gerekçe : 
A) Eski şekliyle kanunun değişen 20 nci maddesinde, işçilere mesken inşa edilmesi veya bu dâ

vanın halli için kurumun yedek akçalarının bu yolda işletilmesi derpiş edilmemişti. 
Kanunun bu kere teklif ettiğimiz 1 nci maddecinin A bendi ile işçilerimizin yüzde bir ve âzami 

iki faiz ve masrafla kredi sağlamaları mülâhaza olunmuştur.1 

Filvaki, bugün tşçi Sigortaları Kurumu Emlâk Kredi Bankasına tevdiat yapmakta ve bu banka 
da İsçi mesken kooperatiflerine yüzde beşe kadar yaklaşan kredi vermektedir. Fakat, bugünkü sos
yal ve ekonomik durumlariyle işçilerimiz bu maarşf ve faize tahammül edecek durumda değildirler. 
Zira, memleketimizde işçi piyasasında ücretler çok azdır, işçilerimizin hayat standatları diğer emsal 
teşkil eden memleket işçilerine nazaran çok düşüktür. 

Hayat pahalılığının gün geçtikçe artan ve ağırlaşan yükünü; işçilerimiz çekememekte ve her gün 
yükselen kiralar karşısında gıdalarından kesintiler yaparak çok ağır bir hayat yaşamaktadırlar. 

îşçi Sigortalan, nihayet karakteri icabr sosyal bir teşekküldür. Bu kurumun vazifesi, işçilerimi
zin sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bunların başında mesken dâvası gelir. Birçok memleketlto-
de işçi ve memurlar için pansiyonlar tesis edilmekte ve bu da ayrı bir sigorta şeklini teşkil etmekte
dir. Emekliye ayrılan memur ve işçilerden ailesi ölmiyanlar, kimsesiz bulunanlar geri kalan ömür
lerini bu pansiyonlarda rahat ve Huzur içinde geçirmektedirler. 

Bizim memleketimizde de bu şekildeki sigortalara istikbalde rastlamak mümkün olacaktır. 
Fakat, bugün biz, daha işçilerimizin en hayati dâvası olan mesken dâvasını halletmiş değiliz. îşto 

teklif ettiğimiz bu kanun ve kanunun ilk maddesi ile, tşçi Sigortaları Kurumu ya bizzat bu işi ele 
alacak, kendi kanun ve imkânları ile mesken inşa veya satın alarak işçilere satacak, ucuz kiralarla 
kiraya yerecek veya 20 yıl süre ile yüzde bir ve âzami masraflar dâhil olmak üzere iki faizle ip& 
tek yaparak'işçilere tevzi edecektir. 1$ ! 

Bu mümkün olmadığı takdirde, işçi sendikalarının kurduğu veya kuracağı işçi mesken koopera
tiflerine düşük faizle kredi verecek veya vasıta olarak kullanılan Emlâk Kredi Bankası ile anla-

•î şarak yüzde bir ve âzami iki faizi geçmemek üzere bunlara kredi sağlanmasını nizamlıyâcaktır. 
tmkânlan sağlandığı takdirde, kurulan banka ile beraber kuracağı inşaat şirketi vasıtasiyle bu 

işi başarmaya çalışacaktır. Tahsis edilecek yedek akça nispetini kurumun yetkili organları teşbit «ge
çeklerdir. 

B) Yedek akça birinci plânda, A da verilen izahat dairesinde mesken inşa ve işçiyi ev sahibi 
kılma işinde kullanılacak ve kurumun yetkili organlarının tesbit edecekleri nispetten artakalan kısa
mı Millî Bankalara ve durumu elverişli ve sağlam olan belediyelere faizle verilecektir. Bu surötle 
âmme hizmeti gören elektrik, su, hava gazı, otobüs ve troleybus gibi ticari işletmeler kuran ve ica
bında sahibi olduğu arsalar üzerinde bizzat işçiler için mesken inşa etmek üzere teşebbüse geçecek̂  
olan belediyelere yapılacak kredilerle iyi bir iş yapılmış olacaktır. Kanaatimizce, kurumun bugüne ka
dar İktisadi Devlet Teşekküllerine kredi sağlamasını doğru bulmuyoruz. Bunlara Devlet kredi bul
malı Ve bütçelerine koyacağı ödeneklerle kredi ihtiyacını sağlamalı, işçi ve iş verenlerin primîeriyle 
teşekkül eden sermayeleri'işçi menfaatlerine kullanmalıdır. 

C) B de yazılı yere, yatırılan sermayeden arta kalan bir para olursa, Devlet tahvillerine 
tahsis olunabilir. 

Ç) C den de arta kalan yedek akça olursa, yakardaki sıraya tâbi olarak ve bu sıra asla bo
zul mı yar ak, kurum bizzat nüfusu 50 000 den fazla olan şehir ve kasabalarda yüksek "gelir7 getiren 
akarata tahsis edecektir. İstanbul'da Emekli Sandığının sermayesi ile yaptırılmakta olan 
Hilton Oteli, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde belediyelerle bilJstirak şehirde otel
ler, işçi istirahat yerleri, işçi çocukları için kreşler, kindergartenler, belediye arsaları üzerinde 
işçi apartmanları yaptırmak suretiyle işletilmelidir. 

D) Geliri sağlam ve bol diğer yerlerden maksat, işçi dâvasma hadim diğer iş ve hizmetlerdir ki, 
bunun başında işsizlik sigortası gelir. 

<& Sayısı-: İ1Ö) 
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Emekliye ayrılan işçilerden ailesi olmıyan kimsesizler içinpansiypnlar te^Lb^jaeyajıda akla 

gelen gelir kaynaklandır. 
B)' Memleketimizin mufrtaç, olduğamüesseselerden birisi de îşçi Bankasıdır. Bu banka kuru

mun biriken sermayesi ile pekâlâ>kurulabilir. Banka, işlettiği sermaye ve yedek akçasını, bu.ma>k-
mda* tahsis $<İeeek durumda ve malî kudrettedir. Bu banka'kurulduğu zaman, işçilerimiz, hastalık, 
âcil vakalar, şahsan ev yaptırma, gibi ahvalde, e elenme ve çocuklarını tahsil ettirmek gibi hal
lerdesakıntıya düşüp kazadakibezirgana borçlanmaz ve murabahacıların eline de düşmeden cüzi 
1*» faîzle^tedi bulur. • Bunun, memleket hayatında doğuracağı büyük memnuniyet tahayyülün üs
tünde- ölaöafctur;, • •••, ' • • » * 

îşçi ^Bankası fikri, memleketimizde bugüne kadar az işlenen ana fikirlerden biridir. Eakat,. i ş 
hayatı gün geçtikçe gelişen memleketimizde buna olan ihtiyaç çok büyüktür. 2 ve 4 ncü maddeler 
gayet sarihtir1. 

TeieHfimizHi ivedilik ve öncelikle., müzakeresini rica ederim. 

ZONGULDAK MEBUSU ABDÜRRAHMAN 
BÛYACIGlliLER'lN TEKLÎFİ 

.9 Temmuz 1945tarihli ve 4792 sayilt îşçi Sigor
taları Kurumu Kanununun 1.7/1.1950 tarihli 
ve 5565 sayûi Kanunla değişen 20 nci maddesi

ninr değ'tştirümesine dair kanun teklifi 

Yukarda tarihi ve sayısı yazılı olan îşçi Si-
g«*t«2arı Keıpşınumun 20 nci maddesi aşağıda 
yazılı şekiMe.değiştirilmiştir : 

MADDE I; — İşçi Sigortaları Kurumu her 
sigorta kulu için ayıracağı yedek akçaları aşa
ğıda' yaralı[şekillerde işletebilir.••.: 

A) İşçileri mesken sahibi kılmak için, 
r a) Bfes#t, 

b)' Işgisendikaları tarafından kurulmuş veya j 
knrulaefrk (îşçi mesken inşa kooperatifleri) va-
sıt**iyle vei yüzde biri geçmiyen faizle usulü da
iresinde y&pılacak sözleşmelerle kredi vermek, 

c) Veyabu.maksat için kurulmuş olan Em
lâk - Kredi Bankasiyle yapılacak sözleşme- ile 
f i l e r i mesken sahibi kılmak üzere bankanın 
masrafları dâhil olmak üzere alacağı yüzde bir 
ki!cem&n yüzde iki faizi akmamak'üzere yakar 
da, yazılı olan işçi mesken kooperatiflerine ver-
•dilaşefcTey*? banka-ile müşterelşea kunutasc^k 
(İşeileıte Ev Yaptırma Kooperatifi) ne banka^ 
mn yitkilborganlarının kararlara ile ve 'lüzum 
görülı0eeÎE nispette yardımda bulunmak ve ye: 
defe akça tfahsis etmek; 

B) Geri kalan yedek akçayı millî banka
lara, malî durumu sağlam.olan belediyelere ya
tırmak, tevdi , etmek, 

C) Bundan da geri kalan yedek akçayı 
Devletin çıkardığı veya çıkaracağı tahvillere 
yatırmak, 

Ç) Yukarıdaki sıraya bağlı kalmak ve.ar
tan yedek akça olduğu takdirde belediyelerle 
müştereken veya bizzat yaptıracağı akarata 
yatırmak. (Bu akarlar nüfusu 50 000 den faz
la olan şehir ve kasabalarda olmak şarttır) 

D) Ve nihayet geliri bol ve sağlam olan di
ğer işlere, 

E) İşçilerin kredi ihtiyaçlarını sağlamak, 
işçi teşekküllerinin meydana getirdikleri tesis
leri finanse etmek üzere bir işçi.bankası kur
mak ve bu suretle işletmek. . 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

0& ;£ro*-,: 110) 
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Çalışma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Çah§ma Kortıisyom 
Esas No. 2/399 
Karar No. 8. 

26 . 7 . 195$ 

Yüksek Reisliğe 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacı-
giller'in 9 Temmuz 1945 tarihli ve 4792 sayılı 
İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 1 . İÜ . 
1950 tarihli ve 5565 sayılı kanunla değişen 20 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi 16 . VI . 1952 tarihinde Büyük Millet 
Meclisi Yüksek Reisliği tarafından komisyonu
muza havale edilmiş ve teklif Hükümet temsil
cilerinin de huzuriyle konuşulmuştur. 

Teklif, îşçi Sigortaları Kurumunun elinde 
bulunan fonlardan yüzde bir âzami yüzde iki 
faizle îşçi evleri yapılması yatırımlarda bulun
ması derpiş edilmektedir. 

Tümü üzerindeki müzakerelerde gerek Hü
kümet temsilcilerinin ve gerek komisyon âzala
rının konuşmalarından sonra ortaya çıkan va
ziyet şudur ki : 

Türk işçisinin sağlık şartlarını haiz eve sa
hip olmaları şayanı arzu bir keyfiyettir. Fakat 
(bunların îşçi Sigortaları Kurumu tarafından 
yapılması meselesine gelince : 

Mezkûr kurumun elindeki fonların gelir te
min etmek maksadı ile ancak millî bankalara, 
tahvillere ve gayrimenkullere yatırabilecekleri 
bir kanunun hükmiyle tâyin ve tahdit edilmiş
tir. 

Yapılan hesaplara göre yukarda arzedilen 
mahallere yatırılan paralar toplu olarak senede 
yüzde dördün üstünde bir gelir temin edeme
diği takdirde kurumun asli vazifelerini yap
makta müşkülât çekeceği tesbit olunmuştur. 

Bu itibarla işçi evleri için yüzde bir ve âza
mi yüzde iki faiz ile yatırımlar yapıldığı tak
dirde kurumun malî bünyesinde bir gedik husu

le gelecek ve mütemadiyen açık vermek suretiyle 
çalışmak gibi gayrimüsait bir şsrtın içine girmiş 
bulunacaktır. 

Böyle olmakla beraber işçilere ev yaptırma 
mevzuu tamamen terkedilmiş değildir. Filhakika 
bu gaye için Emlâk ve Kredi Bankasiyle teşriki 
mesai etmek suretiyle ihtiyarlık Sigortaları fo
nundan âzami yüzde yirmi miktarının tahsis edi
lebileceği bir kanunla temin edilmiştir. Bir kı
smı evlerin yaptırılmış ve bir kısım eylerin de 
önümüzdeki seneler yaptırılması için icabeden 
hazırlıkların ikmal edilmiş olduğunun Hükümet 
temsilcilerinin beyanından anlaşılmıştır. 

Yapılan incelemeler sonunda kurumunun maU 
bünyesinde İhtiyarlık Sigortası fonundan ayrıla
bilecek olan yüzde yirmi nispetinin üstüne çıkıl
masına müsait olmadığı gibi diğer Sigorta şube
lerinin fonlarından da bir nispet dâhilinde yatı
rım yapılmasına imkân bulunamamıştır. 

Aksi takdirde îşçi Sigortaları Kurumunun 
asli vazifesini yapamıyacak hale gelebileceği ka
naatine varılarak kanun teklifi maddelere geçil
meden ekseriyetle reddedilmiştir. 

Havalesi gereğince Umumi Heyetin tasvibine 
arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Çalışma Komisyonu Reisi 
Manisa 

N. Körez 
Kâtip 

Giresun İstanbul 
D. Köymen A. Topçu 

Urfa 
C. öncel 

Sözcü 
Aydın 

N. Gedik 

Kocaeli 
Y.Jttşioğlu 

(S . Sayısı: 110) 





S. SAYISI : 115 
Kütahya Mebusu Besim Besin'in, Dilekçe Komisyonunun 1 . XI . 
1952 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3969 sayılı Kararın Umu
mi Heyette görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu ra

poru (4/282) 

21 . XI. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Dilekçe Komisyonunun 1 . X I . 1952 tarihli ve 41 sayılı Haftalık Karar Cetvelinde dereedîl-
miş bulunan Behçet Kurbay hakkındaki 30 . IV . 1952 tarih ve 3969 sayılı kararın Umumi Heyette 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Kütahya Milletvekili 
• B. Besin 

Dilekçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Zat ve Kâğıtiş. No. : 6797-7290 

Dilekçe Ko. No. : 6277-6739 
K.K. No. :. 4-282 

Yüksek 

Emekli Kurmay Albay Behçet Kurbay fak-
kında selef komisyonca ittihaz edilip 1.XI.1952 
gün ve 41 sayılı cetvelle neşrolunan 30.IV.1952 
tarih ve 3969 numaralı karara karşı Kütahya 
Mebusu Besim Besin tarafından süresi içinde 
itiraz «'dilmesi üzerine bu husustaki dosya ko
misyonumuzca yeniden incelendi. 

Birinci Cihan Harbinde geçirmiş olduğu ti
füs hastalığından doiayı kulaklarından malûl 
kaldığını beyan ederek emeklilik maaşının bu 
yolda tadil ve tahsisini istiyen dilekçinin sözü 
edMen. maluliyet iddiası Millî Savunma Vekâ
letince kabul oluanrak bu dairede hazırlanan 
tahsis evrakı tescil olunmak üzere Muhasebat 
Divanına gönderilmiştir. 

Divanı Muhasebatın Hususi Dairesi, bu 
bapta yaptığı tetkikat sırasında; mezkûr ma
luliyet iddiasının kanunen muayyen bir aylık 
müddet geçtikten sonra dermeyan edilmiş ol
duğunu görerek, bu sebepten mezkûr iddiayı 
nazara almamış ve vâki tahsisi de tescil etmi-
yerek keyfiyeti 29 . X I I . 1950 gün ve 2411/1845 

27.1.1953 

Reisliğe 

sayılı yazı ile.Millî Savunma Vekâletine bildir
miştir. 

Divanı Muhasebat Hususi Dairesinin bu 
yoldaki işlemini şikâyet mevzuu yaparak Büyük 
Millet Meclisine müracaat eden dilekçi, teka
ütlük emrini 14 Kasım 1949 ıtarihinde tebellüğ 
ettiğini, 5 gün içinde yani 20 Kasım 1949 ta
rihinde maluliyet iddiasını muiazammın bir is
tida yazarak imzaladığını, fakat bu istidayı 
askerlik şubesine vereceği sırada ciğerlerinden 
ağır surette hastalanıp yatağa düştüğünden 
mezkûr dilekçeyi askerlik şubesine ..bizzat gö
türmediği gibi göndermek imkânını ; da bula
madığını ve bu sıhhi mazeretinden ve mücbir 
sebepten ötürü, maluliyet iddiasının müddetin
de dermeyan edilmiş olduğu kabul edilerek, 
tahsisin Muhasebat Divanınca tescili lâzımgele-
ceğini beyanla, aksine mülâbes muamelenin kal
dırılmasını ve Vekâletin yaptığı tahsisin tescili 
hususunun sağlanmasını istemiştir. 

Bu talep ve şikâyeti inceliyen selef Komis
yon, yukarda izah edilen mahiyetine nazaran 



meseleyi kaza merciince halli lâzım gelen husus
lardan addederek mezkûr talep ve şikâyeti bu 
bakımdan bir işleme tâbi tutmamıştır. 

Komisyonumuz, dilekçi tarafından vâki mü
racaatın sebep ve mesnedini ve selef Komisyo
nun bu müracaat hakkında ittihaz etmiş olduğu 
kararın neden ibaret olduğunu böylece tesbit 
ettikten sonra, hâdiseyi kanuni esaslar dairesin
de bir daha tetkika tâbi tutmuştur. 

Bilindiği üzere 3255 sayılı Kanunun dör
düncü maddesinde : «Her ne suretle olursa ol
cun maluliyet iddiaları tekaüt talepleriyle bir
likte ve re'sen tekaüde sevk .halinde de buna 
ıttıla tarihinden itibaren nihayet bir ay içinde 
yapılabilir. Bu müddetten sonra vâki olacak 
maluliyet iddiaları mesmu olmaz.» Denilmekte
dir. 

Dilekçi tekaüde sevkedildiğine mütedair 
olan emri 14 Kasım 1949 tarihinde tebellüğ et
miş ve maluliyet iddasım muhtevi 20 Kasım 
1949 tarihli dilekçesini, yukarıya aynen alınmış 
olan dördüncü maddenin tâyin ettiği bir aylık 
müddetin geçmesinden altı gün sonra, yani 20 
Aralık 1949 tarihinde askerlik şubesine vermiş 
ve Divanı Muhasebat Hususi Dairesince de mez
kûr dördüncü maddenin kesîn ve mutlak ibare
sine bakılarak tahsis işlemi süre aşımı noktasın
dan kabul ve tescil edilmemiş bulunmaktadır. 

Her ne kadar 2514 sayılı Kanunun, Divanı 
Muhasebat Hususi dairesinin bu gibi muamele 
ve kararları aleyhine önce kendi Genel Kuruluna 
itiraz edilebileceğine mütedair olan 73 ncü mad
desi, 1 . I . 1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 
sayılı Kanunun muvakkat 135 nci maddesiyle il
ga edilmiş ve bu suretle bu işte de Divanı Mu
hasebat Umumi Heyetine 'itiraz imkânı artık 
münselip olmuş ise de benzeri hâdiselerde oldu
ğu gibi dilekçinin de, kendi hukukunu muhil bu
lunan ve Millî Savunma Vekâletince de deruh-
tei mesuliyet edilerek vize 'istihsaline tekrar teşeb
büs olunmamak suretiyle tekabbül edilmiş olan 
mezkûr menfi muamele münasebetiyle 3546 sayılı 

Kanun mucibince usulü dairesinde Devlet Şûrası 
Deavi Dairesine müracaatla, zikredilen sıhhi ma
zeretten dolayı esk'i halin iadesi hakkında dâva 
ikame etmesi lâzım ve zaruri idi. 

Diğer taraftan, sözü edilen 3546 sayılı Ka
nunda beyan edildiği veçhile Devlet Şûrası Dea
vi Daireleri, mahkeme sıfat ve salâhiyetini haiz 
olduklarına ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 
ncü maddesinin birinci fıkrası hükmünce de hâ
kimlerin vazife ve salâhiyetlerine tecavüz edile-
miyeceğine göre, kanunen kaza merciince hal ve 
intacı muktazi olan bu meseleye bu yönden de 
teşriî uzvun müdahalesini istemek caiz olamazdı. 

Binaenaleyh, beyan edilen maddi ve kanuni 
sebeplere nazaran selef komisyonun itiraza uğrı-
yan vazifesizlik kararı tamamen isabetli olduğun
dan bu kararda ısrar edilmesi, üyeden Feridun 
Fikri Düşünsel ile Abdürrahman Fahri Ağaoğ-
lu'nun muhalefetlerine ve Mahmut Güçbilmez, 
İsmail Aşkın, Ali Fahri İşeri, Reşit Kemal Ti-
muroğlu ve Mehmet Bahadır'm da çekimserliğine 
karşı ekseriyetle kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet, Umumi Heyetin takdir ve tasvibine 
sunulmak üzere işbu raporumuzla ve saygı ile 
arzederiz. . 

Dilekçe Komisyonu Reisi ve. 
bu rapor Süzcüsü Kâtip 

Maraş Bilecik 
» .4. Ay t emiz Çekinserim. 

•* 1. Aşkın 
Bolu 

Çekinserim. 
M. Güçbilmez 

Elâzığ 
H. Â. Yöney 

Malatya 
N. Ocdkcıağlu 

Trabzon 
S. E. Alperen 

R 

Bailııkeisir 
ÇeMnserim 

A. F. İşeri 
Kars 

Çekinserim 
M. Bahadır 

Malatya 
A. özbay 

Urfa 
Çekinserim. 

. K. Timuroğlu 

Bingöl 
Muhalifim. 

F. F. Düşünsel 
Konya 

Muhalifim. 
A. F. Ağaoğlv 

Tokad 
A. Gürhan 

Yozgad 
Y. Karsltoğlu 

» ' i • • "' 

( S. Sayısı : 115 ) 
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& SAYISI : I2Û 
İzm** Mebusu Pertev Arat'ın, Belediye Kanununun 15 ncî madde
sine bir fıkra eklenmesine ve 17 nci maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun teklifi ve içişleri Komisyonu raporu (2/472) 

~i\:\/~ T. B. M. M^lM Yüka«k Başlaabltt» 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesine bir fıkra eklenmesine ve 17 nei maddesinin 
deği^ürilmesinö. mütadaii' bulunan kanun teklifimin gerekçesi ve teklif metni ilişik olarak sunul
muştur. Gereğinin yapılmasını saygı üe rica ederim. 

İzmir Milletvekili 
Pertev Arat 

GEREKÇE 

'S&rttefcüfotö-bulunan 153Û sayılı B«Ie<fiyr Kanımınam, bekâçtoleaiL yûpacaldAO vaaüeleri 
göster» j£ nci maddemnia 5 ncü fıkrasında (umumim yiyip içmesine* yatıp ks4fcnatt£At taranıp 
ternkfaNuesine, eğleşmeğine mahsus lokanta, birahaaey gi*mot kabvebase v%ilâk~ jerterift §#e* 
Ve gündüz açık kalmalarına karar varmak ve bunlarm açık ve kapak buiunaea^ı eastiari »a-
hallî Hükümetin de nw**fckatini aldıktan sonra tâyia tteıtJs) yetleti t&ftatSBftt*. Maddesi* ıgk 
ifactette» gâte belediyeler ancak umumi yerlerin açıta» re kapsasa* a»*tl#riüi tâyiüû yetkili 
olup bu »«hiystte olmıyan yerler için böyle bir yetkileri mercui değildir. Halbuki bugünkü ha-
yatımıeda Bevlet daireleriyle, bankalar, mektepler ve sair yerleşik* olduğu gibi kusa» müamoas» 
ticarethane, dükkân, imalâtbact, çarşı gibi mahallerde- çatışanların voya bur»Lm ialeteületin »ıh-
hat, istiımhlfcni bakımından bu gibi yerlerin de mahallin iktisadi, içtimai, tioari v© ik&ft şartları
na göre* nmayye» kapama ve açılma saatlerine tâbi tutulmaları birçok şehir ve* kasabataaauda. 
zaruri görülmekte ancak Bd*«fây» Kanununda belediyelere bu hususla bir yetki v«üm«mi& eldtt^ 
ğundan W ««sttsta belediyelere» verilen kararlar haklı olarak Damştsyea kaldırılmaktadır. İş-
te'lüzu» göföîen mahallerde ve o yerİB iktisadi, ietimai, coğrafi ?* iklim şartlsnıt* göre tiisuft 
hâsıl olduğunda umumi mahal mahiyetinde olmayan, çarşı, dükkân, mağaza, imalâthane, fabri
ka gibi çalışma yerlerinin açılma ve kapanma saatlerinin belediyelerce alman karara göre tâyin 
olunabilmesine yetki vermek maksadiyle bu kanun teklifimi hazırlamış bulunuyorum. 

ÎZMÎR MEBUSU PERTEK ARAT'İN TEKLİFİ 
1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci madde-
sine bir fıkra eklenmesine ve 17 nci maddesinin 

1 değiştirilmesine dair kanun teklifi 
HADDE 1. — 1580 sayılı Belediye Kanunu- I rina göre tâyin etmek. 

n«^15 nci maddesine ağandaki fıkra eklen- ^ ^ % _ A y m }^gam „ ^ ^ ^ 
m^«J* « , H , , . ' '' . ,Ai, « v i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

77. Çarşı, dükkân, mağaza, imalathane, fab- ' v ° °^ 
rika ve atelyelerin açılma ve kapanma saatleri- Madde 17. — 15 nci maddenin 59, 73 ve 
ni, mahallî Hükümetin de mütalâasını aldıktan 77 nci fıkralarında tadat edilen vazifeler bele-
aonra coğrafi, iktisadi, içtimai ve iklim şartla- | diyeler için ihtiyaridir. 
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İçişleri Komi 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. 2/472 
Karar No. 34 

Yüksek 

îzmir Mebusu Pertev Arat'm Belediye Ka
nununun 15 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne ve 17 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi, teklif sahibi ve Hükümet temsil
cisinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü. 

Bu teklifte belediyelerin çarşı, dükkân, ma
ğaza, imalâthane, fabrika ve atelyelerin açılma 
ve kapanma saatlerinin mahallî Hükümetin mü
talâası alındıktan sonra coğrafi, iktisadi, içti
mai ve iklim şartlarına göre ihtiyari olarak tâ
yin edebilmeleri derpiş edilmektedir. 

Halen mer'i olan Belediye Kanununda an
cak sinema, gazino gibi umumi yerlerin tâyin 
salâhiyeti mevcut olup bunlar haricindeki yer
ler için kanunda bir sarahat mevcut değildir. 

Teklif sahibi umumi yerler haricinde kalan 
dükkân ve mağaza gibi yerlerin kanundaki sa-
rahatsizlik yüzünden tatbikatta hâsıl olan karı
şıklıkları ortadan kaldırmak ve bilhassa bu gi
bi yerlerde çalışan müstahdemlerin istirahatle-
rini temin ve sağlıklarını korumak maksadını 
istihdaf eylemekte ise de bu halin Ticaret ser
bestisini tahdit edeceği gibi, bakkal, kasap, fu-
run gibi daimî açık bulundurulması lâzımgelen 
yerlerdeki müstahdemlerle bu vasıfta olmadık
ları için kapatılacak olan ticarethanelerdeki 
müstahdemler arasındaki birinciler aleyhinde bir 
fark ve adaletsizlik yaratacağından ticari ve ikti-

onu raporu 

31./. 1953 

Reisliğe 

sadi bir mevzua taalluk eden bu işin belediyelere 
âmir bir hükümle tanziminden ziyade meslekî 
teşekküller tarafından bir nizama konulmasının 
daha uygun olacağı düşüncesiyle teklifin reddine 
karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Umumi Heyetin yüce tas
vibine arzedilmek üzere Yüksek Riyasete sunu
lur. 

Reisvekili 
Bursa 

İV. Yümaz 
Balıkesir 
S. Başkan 

Corum 
B. Koldaş 

îzmir 
Muhalifim 
P. Arat 
Kütahya 
B. Besin 

Bu rapor Sözcüsü 
Amasya 
K. Eren 

Bursa 
R. Aybar 
Erzurum 

M. Zerm 
Kırklareli 
F. Üstün 

Niğde 
F. Ecer 

Afyon K. 
A. Veziroğlu 

Çoruh 
Z. Ural 

Kastamonu 
F. Keçecioğlu 

Kütahya 
Y. Aysal 

Ordu 
F. Boztepe 

Oıdu Samsun 
Naşit Fırat M. özkefeli 

İmzada bulunamadı 
Sinob Trabzon 

Muhtar Acar H. Orhon 
imzada bulunamadı 

Zonguldak istanbul 
i. YÛrdabayrak ,C. Türkgeldi 

+*•* 

(S. Sayısı : 12Ö) 



S. SAYISI 122 
Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'm, subay ve memurların Protoko
lün tesbit ettiği hallerden gayrı karşılama ve uğurlamalarda bu-
lunamıyacaklarına dair kanun teklifi ve ı içişleri Komisyonu raporu 

(2/462) 

12. XII. 1952 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Subay ve memurların protokolün tesbit ettiği hallerden gayrı karşılama ve uğurlamalarda 
bulunamıyacaklarına dair olan kanun teklifimi gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunuyorum. 
. (iereüen işlemin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 

Tekirdağ Milletvekili 
Şevket Mocan 

GEREKÇE 

Karşılama ve uğurlamalar, Devlet işlerini saatlerce durduracak kadar vüsat arzeden bir iti
yat haline gelmektedir;' &?•'*"-i.-*-* v -̂v-vv «• :• jii""'•»' -• ' ; •••• ••"<i 

İstanbul, Ankara gabi büyük hareketli şehirlerde, haftada birkaç defa vâki bakan seyahat
lerinde vazifedarlarışa istasyon ve hipodromlarda israf ettikleri, saatler, gidip gelme için sari'edi-
len benzinler hesap edilirse teklif ettiğim kanunun ehemmiyet ve zarureti tebarüz eder. istan
bul gibi büyük bir şehrin mülkiye âmirinin mesai saati zarfında senelik çalışma saatleri ile karşı
lama, uğurlama, kokteylerde sarf edilen saatler rakama vurulursa, çalışma saati kadar zaman is
raf edildiği görülür. 

Binaenaleyh teklif ettiğim kanun artık bir zaruret haline gelmiştir. 
Saygılarımla. • 

Tekirdağ Milletvekili 
Şevket Mocan 

TEKİRDAĞ MEBUSU ŞEVKET MOCAN'IN 
TEKLİFİ 

Subay ve memurların protokolün tesbit ettiği 
hallerden gayrı karşılama ve uğurlamalarda 

bulunamıyacaklarına dair kanun teklifi 

(MADDE 1. — Devlet ve özel idare bütçele
rinden aylık ve ücret alan asker, sivil bilcümle 
memurlar protokolün tesbit ettiği resmî haller
den gayrı her hangi şekil ve yerde karşılama 
ve uğurlamalarda bulunamazlar. 

MADDE 2. — Aksi hareketlerde bulunanlar 
birinci defaya mahsus olmak üzere on beş gün
lük maaş ve ücretleri kesilir. Tekerrürü halinde 

bu ceza iki misline çıkar. 
Israr edenler hakkında disiplin kurullarınca 

memuriyetten çıkarma cezası da verilir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür, 



- 2 -
İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
içişleri Komisyonu 

Easas No. 2/462 
Karar No. 35 

31 . 7 . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'm, Subay 
ve memurların protokolün tesbit ettiği haller
den gayri karşılama ve uğurlamalarda buiu-
namıyacaklarma dair kanun teklifi, teklif sa
hibi ve Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle ko
misyonumuzda görüşüldü. 

Gerekçeye göre teklifin bilhassa büyük şe
hirlerde Devlet büyüklerinin geliş ve gidişle
rinin fazlalığı dolayısiyle vazifelilerin karşıla
ma ve uğurlamalarda bulunmaları hasebiyle 
âmme işlerinin aksadığı mülâhazasına dayandı
ğı anlaşılmıştır. 

Hükümet temsilcilerinin izahlarına göre; 
bizde halen yalnız ecnebi devlet adamlarının 
ziyaretlerinde yapılacak merasime ait bir Ta
limatname mevcut olduğu ve askerî merasim
lerin de (Ordu Dahilî Hizmet Kanunu) ile tan
zim edildiği diğer merasimler için talimatname 
bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Kanun teklifi esas itibariyle yerinde görül
müş ise de, iş saati haricinde veya mezun bulu
nan bir memur veya subayın dostu olan bir 
Vekili karşılamasına mâni olunamıyacağı ve 

bunun tatbikatta müşkülât doğuracağı ve işler
de suiistimalin kanun hükümleriyle değil, Hü
kümetin ve alâkalı âmirlerin alacağı tedbirler
le önüne geçilmesinin daha uygun olacağı mü
lâhaza olunmuş ve binnetice teklifin reddine it
tifakla karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Heyeti Umumiyenin yüce 
tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Riyasete su
nulun. 

Reisvekili 
Bursa 

N. Yılmaz 
Balıkesir 

8. Başkan 
Çorum 

B. Koldaş 
Kastamonu 

F. Keçecioğlu 
Kütahya 
1». Besin 

Trabzon 

Sözcü 
îzmir A. 
P. Arat A. 

Bursa 
R. Aylar 
Erzurum 
M. Zezen 
Kırklareli 

F. Üstün 
Samsun 

M. özkefeli 
Van 

Söz hakk:m mahfuzdur / . Akın 
11. Orhon 

Karahisar 
Veziroğlu 

Çoruh 
Z. Ural 
İsparta 
T. Tola 

Kütahya 
7. Aysal 

Sivas 
E. Damalı 

istanbul 
C. Türkgeldi 

( S. Sayısı : 122 ) 



S. SAYISI : 137 
GazianteHb Mebusu Cevdet San'm, Mühendislik ve Mimarlık hak-
kındaki 3458 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Bayındırlık komisyon

ları raporları (2 /220) 

10 . V . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Mttb«Qdislitk ve Mimarlık hakkındaki 3458 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine bir fıkra eklen-
m«§i hakkındaki :kanun teklifimi) gerekçesiyle ilişik olarak sunuyorum. 

Öbeğinin yapılmasına müsaade buyurulmasını rica ederim. 
Gazianteb Milletvekili 

t C. San 

i ÖEREKÇE 

1. 3458 sayılı Kanunun 10 neu maddesi (1035 ve 3077 sayılı kanunların, yürürlükten kaldı
rıldığını) 'ifade etmektedir. Bu ifade sarih ve mutlak olduğu için tatbikatta müktesep hak ta
nımamakta ve kanun bu itibarla yayımından evvel evvelki mevzuat çerçevesi içinde başlanmış 
işleri iptal etmekte yani kanunu makabline müessir kılmaktadır. 

2. 8458 ««yılı Knuntm yürürlüğe girmesinden evvel bâzı vatandaşlar Nafıa Vekâletine mü
racaat ederek yüksek mühendislik ehliyetnamesi almak üzere imtihana talip olmuşlardır. Bun
ların birçoğuna ait işlem tamamlanmış ve ehliyetnameleri verilmiştir. Normal bir imtihan için 
arada kâfi bir zaman geçmesine rağmen idari muamelâtın sürüncemede kalması neticesinde ge
ri kalan bir kısım istekliler henüz ehliyetnamelerini alamadan 3458 sayılı Kanun Büyük Mil
let Meclisinde kabul edilmiştir. Bu kanunun 10 ncu maddesi 1035 ve 3077 sayılı kanunları ka
yıtsız şartsız ilga edince isteklilerin imtihanına devam için elde kanuni bir mesnet kalmamıştır. 
Neticede aylarca evvelden başlanmış bulunan imtihan işleri durdurularak evrakın iptali ciheti
ne gidilmiştir. Bu suretle imtihan muamelâtı kendi taksirleri haricinde geciken vatandaşlar bü
yük mağduriyete uğramışlardır. 

3. Kabiliyetini ve bilgi derecesini imtihanla ispata hazır bir vatandaşı bu imkândan mahrum 
bırakmak ve böyle bir terakki aşkını kanunla önlemek demokratik aklıselime aykırıdır. Bu 
aykırılığı müktesep hak dermeyanma bile meydan vermiyen bir derecede şümullendirmekten ka
nunu korumak icabeder. 

Teklif edilen ek fıkranın kabulü ile hakkaniyete aykırı olan durum ıslah edilmiş olacaktır. 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No : 2/220 
Karar No : 30 

13 . VII . 1951 

Yüksek Başkanlığa, 

Gazianteb Milletvekili Cevdet San 'm, Mü
hendislik ve Mimarlık hakkındaki 3458 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi komisyonumuza hava
le edilmekle Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi 
huzuriyle incelendi. 

Teklif sahibi gerekçesinde 3458 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesi, 1035 ve 3077 sayılı ka
nunların yürürlükten kaldırıldığını ve bu su
retle bu kanunun yayımı tarihinden önce evvel
ki mevzuat dâhilinde başlanmış muamelelerin 
iptali cihetine gidilmek suretiyle makabline şâ
mil bir mahiyet aldığını, halbuki 3458 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girmesinden önce bâzı va
tandaşların Nafıa Vekâletine müracaatla Yük
sek Mühendislik Ehliyetnamesi almak üzere im
tihana talip olduklarını ve bunların bir kısmı
na ait işlem tamamlanarak ehliyetnamelerinin 
verilmesine rağmen diğer kısım vatandaşların 
muamelelerinin sürüncemede bırakıldığını ve 
3458 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi ise 1035 
ve 3077 sayılı kanunları tamamen ilga etti
ğinden isteklilerin imtihanlara devam için ka
nuni mesnetleri kalmadığını ve bu suretle im
tihan muamelâtı taksirleri olmaksızın bir kısım 
vatandaşları mağdur mevkide bıraktığından bu 
adaletsizliğin ıslahını istemektedir. 

Hükümet adına konuşan temsilcinin de tek
lifin lehinde mütalâada bulunmasından sonra ge
reği görüşülüp düşünüldü. 

3458 sayılı Kanunun yürürlüğe feirdiği tarih
ten önce yüksek mühendislik ruhsatname im
tihanlarına başlayıp bitirmemiş olanlarla Na-

tıa Vekâletine vâki müracaatları kabul edilen 
ve imtihanlarının icrası Yüksek Mühendis Mek
tebine havale edilmiş bulunanların haklarının 
tanınması o tarihte mer'i mevzuat ile mükte
sep bir hak teşkil edeceğine ve bu suretle kusur
ları olmaksızın hakları zıyaa uğratılan ve esa
sen sayısı pek mahdut bulunan vatandaşların 
Yüksek Mühendislik Ruhsatname imtihanlarına 
girme hakkının verilmesi halinin müktesep hak
kın tanınması ve başlanmış muamelelerin itmamı, 
mahiyetinde mütalâa edilmiştir. 

Bu sebeplerle teklif yerinde görülerek 10 ncu 
maddeye bir fıkra eklenmesi yerine geçici mad
de eklenmesi muvafık görülerek başlıkta beş ke
lime tashihi ile geçitti maddenin daha açık bir 
tarzda tamamen tadi* ve üçüncü maddede de 
iki kelime tayyı ile diğer kısımların aynen kabu
lüne mevcuttan bir çekinser ve sekiz üyenin 
ittifakiyle karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bayındırlık Komisyonu
na verilmek üzere yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Eğitim Ko. Başkanı Bu R. Sözcüsü 

Edirne Çankırı 
Cemal Köprülü K. Arar 

Burdur Denizli 
M. Özhey Fikret Başaran 
Erzurum Gümüşane 

Dr. Fehmi Çobanoğlu V. M. Kocatürk 
Kars Seyhan 

Tezer Taşkıran Çekinser 
A. N. Asya 

Trabzon 
M. R. Tarakçıoğlu 

( S. Sayısı : 137 ) 
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SAN'İN 

Mühendislik ve Mimarlık hakkındaki 3458 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesine bir fıkra eklenmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 3458 sayılı Kanunun 10 ûtfu: 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

"Bu kanunun yayımından önce Bayındırlık 
Bakanlığınca başlanmış bulunan yüksek mühen
dislik ruhsatname imtihanlarına ait işlemler o ta
rihte r yürürlükte bulunan esaslar dairesinde ta
mamlanır. İmtihanda muvaffak olanlara yüksek 
mühendislik ruhsatnamesi verilir. Bu ruhsatna
meyi alanlar yüksek mühendislerin sahip olduk
ları bütün haklardan faydalanırlar. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı gününden 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3İ — Bu kanunu Millî Eğitim ve Ba
yındırlık Bakanları yürütür. 

MlLIiî E&JtTtM KOMİSYONUNUN DEĞİŞ-
TİBİŞÎ 

Mühendislik ve Mimarlık hakkındaki 3458 sayılı 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 

kanun teklifi 

. JHADDE 1. — 3458 sayılı Kanuna aşağıda 
yazılı geçici madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE — 3458 sayılı Kanunun 
yayımından önce yüksek mühendislik ruhsat
name imtihanlar,ma başlayıp bitirmemiş olan
larla JŞTafıa Vekâletine müracaat edip dilek
leri Ö m l olunmuş ve imtihanlarının yapılması 
yüksek mühendis mektebine havale edilmiş bu
lunanların bu hususla alâkalı işlemleri 1 . I . 
1953 tarihine kadar Millî Eğitim Bakanlığına 
yeniclen müracaatları şartiyle 3458 sayılı Ka
nunun, yürürlüğe girdiği tarihten önceki za
manda yürürlükte bulunan esaslar dairesinde 
İstanbul Töknik Üniversitesince tamamlanır ve 
imtihanda» muvaffak olanlara yine o esaslar dai
resinde yüksek mühendislik ruhsatnamesi veri
lir. 

Bu işlemlerin tamamlanması hususunda 1035 
ve 3077 sayılı kanunlarla bunlara göre ruhsat
namelerin verilmesine dair talimatnameler de 
Bayındırlık Bakanlığına ait görev ve yetkiler 
Millî Eğitim Bakanlığınca görülür ve kullanı
lır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Eğitim Ba
kanı yürütür. 

* (a/---fltora.-.J*7£; 
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• Baymdjrlüc Komisyonu rapora 

T.B.M.M. 
Baymdırlik Komisyonu 7 : 1İ, Î953 

Esas No. 2/220 
Karar No. 7 

Yüksek Reüliğe 

13 . VII . 1951 tarihinde komisyonumuza ha
vale edilen, Gazianteb Mebusu Cevdet San'm, 
Mühendislik ve Mimarlık hakkındaki .3458 sa
yılı Kanunun 10 ncu maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi Hükümet temsilcile
rinin de huzuriyle görüşüldü. 

Netice : 
Teklif sahibinin gerekçesinde de belirtildiği 

gibi 3458 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi 103,5 
ve 3077 sayılı kanunları yürürlükten kaldırılmış 
ve o zaman bu kanunun kendilerine verdiği yet
kiye dayanarak imtihana girmek üzere okula 
müracaat etmiş ve yahut imtihana tâbi tutularak 
bir kısım derslerden muvaffak olmuş bâzı kimse
lerin haklarını da ihlâl etmiştir. 

Her ne kadar .3458 sayılı Kanunun makabline 
şümulü bulunmaması ve müktesep hakların 
kanun meriyete girerken tanınması icapederken 
bu böyle olmamış müktesep haklar ihlâl edil
miştir. 

Bu durum komisyonumuzda uzun görüşme ve 
tartışmalara sebep olmuştur. Millî Eğitim ve 
Bayındırlık Vekâletleri mümessilleri, teklif 
sahibinin görüşüne iştirak ederek teklifin le
hinde olduklarını bildirmişlerdir. 

Buna rağmen müktesep hakkı ihlâl edilenle
rin sayısının (8) olduğu ve aradan 15 sene gibi 
uzun bir zamanın geçtiği ve esasen bugün ge
rek Teknik Üniversiteden, gerekse Yüksek Mi
mar ve Teknik Okuldan çıkanların sayısı 

( S. Sayı* r: Mİ•$•/ 

memleket imarına yeter derecede bulunduğun
dan, bu gibi alaydan yetişme ve imtihan vererek 
mühendis olma usullerinin, bundan böyle tat
bik edilmemesi ve kapanmış bir devrin yeniden 
açılmaması ileri sürülmüş, ekseriyetle teklifin 
reddine karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Umumi Heyete tasvip 
olunmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Bayındırlık Komisyonu Reisi 
Gazianteb 
Muhalifim 
8. Kuranel 

Kâtip 
Denizli 

Muhalifim 
B. Akşit 

Çanakkale 
8. Endik 
Giresun 

A. Tüfekcioğlu 

Kayseri 
E. Develioğlu 

Sinob 
Söz hakkım mahfuzaur. 

Dr. M.Tümerkan 
Urfa 

H. Oral 

Sözcü 
Konya 

B. ölçmen 

Antalya 
A. Tokuş 

Giresun 
H. Bozbağ 

Kastamonu 
Muhalifim 

E. Tosunoğlu 
Nigdö 

Muhalifim 
A. Doğanay 

günceli 
H. Aydın 



S. SAYISI s 138 
Erzurum Mebusu Sabri Erduman'ın, Dilekçe Komisyonunun 1. XI. 
1952 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 4797 sayılı kararın Umu
mi Heyette görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu ra

poru (4/284) 

24. xı. ı§sa 
Yüksek Başkanlığa 

Dilekçe Komisyonunun 1 . X I . 1952 tarihli ve 45 sayılı Haftalık Karar Cetvelinde deroedil-
miş bulunan Rasim Pasinlere ait 2 . VI . 1952 tarih ve 4797 sayılı kararın Kamutayda görüşülme
sini arz ve teklif eylerim. 

Erzurum Milletvekili 
8. Erduman 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 9 . II . 1953 

Zat ve Kâğıtis. No. 11067-13921 
Dilekçe Ko. No. 10298-12963 

K. K. No. 4-284 
Yüksek Reisliğe 

Rasim Pasinler adındaki bir vazife malûlü 
hakkında selef Dilekçe Komisyonunca ittihaz 
ve 1 . XI . 1952 gün ve 45 sayılı cetvelle neşre
dilen 2 . VI . 1952 tarih ve 4797 numaralı kara
ra karşı Erzurum Mebusu Sabri Erduman tara
fından müddeti içinde itiraz edilmesi üzerine bu 
baptaki evrak komisyonumuzca incelendi. 

Adı geçen Rasim Pasinler'in 1947 yılında Te
kel İdaresinin Paşabahçe'deki İçki Fabrikası 
postacısı iken gözlerinden malûl kalarak rüyet 
hassasını tamamen zayi ettiğini Sıhhat Kurulun
ca verilen raporla tevsik etmesi üzerine kendisi 
birinci dereceden malulen emekliye sevkedilmiş-
tir. 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1947 yılı Bütçe
siyle ücret hadlerinin değiştirilmedi sırasında 
mumaileyh Rasim Pasinler'in faal iken almak
ta olduğu 85 lira ücret 125 liraya ve 12.11.1947 
tarihinde de (150) liraya çıkarılmış ve 2921 sa

yılı Tekel Genel Müdürlüğü Tekaüt Sandığı 
Kanunu da, emekli aylığının son hizmet aylığı 
üzerinden bağlanması lâzımgeleceği yolunda çok 
açık ve kesin hükümleri ihtiva etmekte bulun
muştur. 

5434 sayılı Kanunun meriyeti tarihinden 
sonra bu kanunun 133 ncü maddesiyle kaldırıl
mış olan mezkûr 2921 numaralı Kanunun husu
si bir kanun olması ve zikredilen 5434 sayılı 
Kanundan evvel ne sarih ne de zımni hiçbir tâ
dil veya ilgaya mâruz kalmamış bulunması ha
sebiyle dilekçiye ancak, maluliyeti ve emekliye 
sevkı tarihinde mer'i bulunan bu kanun hüküm
leri dairesinde emekli aylığı bağlanması lâzım 
ve zaruri iken, o tarihte kendisi hakkında tatbik 
kabiliyeti bulunmıyan 4988 sayılı Kanuna tev
fikan dun bir miktar üzerinden maaş tahsis olun
duğu anlaşılmıştır. 

Fakat bugün, mezkûr 2921 sayılı Kanundan, 
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bahsedilen ilga sebebiyle artık istifade imkânı 
kalmadığındanı dilekçi Rasim Pasinler; kendi
sine emekli maaşı bağlanmadan evvel ayni du
rumda olan Celâl Ekin adındaki diğer bir müs
tahdem hakkında kanunun bahşettiği salâhiyete 
müsteniden Muhasebat Divanınca ittihaz edilen 
bir karara dayanarak ve bu kararın şahsına da 
teşmili icap edeceğini iddia ederek, tekaüt maa
şının tadilini istemiş ve bu baptaki muamele, 
5434 sayılı Kanunla, Emekli Sandığı Genel Mü
dürlüğüne devredilmiş olmasından dolayı mezkûr 
istek, "bu sandığın Yönetim Kurulunca incelen
miş ve neticede; Divanı Muhasebat kararının 
şahsa raci olduğu beyaniyle, dilekçiye ait emekli 
aylığının tadiline mahal olmadığı merkezinde 
bir karar ittihaz olunmuştur. 

Halbuki, Muhasebat Divanı Umumi Heyetin
ce ittihaz edilen mezkûr karar, her bakımdan 
durumu, dilekçi Rasim Pasinler'in vaziyetine ta
mamen müşabih olan diğer bir malûle maaş ve 
tazminatının son hizmet aylığı üzerinden veril
mesine mütedair olup mahiyeti itibariyle müma
sil işlerde de tatbik kabiyetini haiz bulunmakta 
ve nitekim ahiren bu karar münasebetiyle dilek
çiye müteallik olmak üzere Divan Başkanlığın
dan Emekli Sandığı (rene! Müdürlüğüne yazılan 
2 Kasım 1951 gün ve 2036/330964 sayılı yazıda 
da, mezkûr kararın kaideten emsalinde dahi ma-
bihittatbik addedilmesinin uygun olacağı beyan 
edilmiş bulunmaktadır. 

Her ne kadar dilekçi tadil talebiyle Devlet 
Şûrasında bir dâva açmış ve mezkûr merci ta
rafından hâdise yalnız sözü geçen 4988 sayılı 
kanun zaviyesinden mütalâa edilerek 10.V.1949 
tarihinde menfi bir karara bağlanım iş ise de bu 
kararda dilekçinin yukarda açıklanan durumu ve 
tâbi tutulması lâzımgelmiş olan kanun hükümle
ri bahis mevzuu ittihaz edilmemiş ve bu suret-
retlıe meselenin asli bünyesine hiç temas olun
mamış bulunması ve Büyük Millet Meclisine vâ
ki müracaat Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü 
muamelesine matuf olup Devlet Şûraismın zikri 
geçen kararını muhtevi ilâmda ise hasmı olarak 
Tekel Genel Müdürlüğü Tekaüt Sandığı gösteril
miş olması itibariyle mezkûr Şûra kararının, ta
rafları müttehit olmıyan şimdiki işe teşmili caiz 
olamıyaeağmdan ortada bir muhkem (kaziyenin mev
cudiyeti de farz ve kabul edilemiyeeeğine ve eli

mizdeki bu işin idari dâva yoliyle tekrar kaza 
merciine intikal ettirilmesine usul hükümleri ica-
bmea imkân olmadığına göre, komisyonumuz 
esas talebi tetkik etmekte hükufean Mr ın^ızür 
görmemiş ve bu şekli, Teşkilâtı Esaas^ıe Kanu
numuzun 54 ncü maddesi hükmün© dejnugayir 
bulmamıştır. 

ttiraza uğrıyan karara gelince : Dilekçinin, 
Emekli Sandığı Yönetim Kurulunca verilen 
mezkûr menfi karardan sonra yine tadil talebiy-
fe Büyük Millet Meclisine yaptığı salifüzzikir 
müracaat üzerine selef komisyonca, işin daha 
evvel kaza merciinden geçmiş olduğu ileri sü
rülerek vazifesizlik kararı ittihaz edilmesinde, 
yukarda beyan edilen maddi ve kanuni sebeple
re nazaran hakkaniyet ve mülâyemeit görüleme
miştir. 

Şu izah ve tahlile binaen, itiraza mevzu teş
kil eden selef komisyon kararının kaldırılması ve 
iki gözünü vazife esnasında kaybeden, ve emek
li aylığından başka hiçbir gelir ve kazancı da 
bulunmıyan dilekçinin bir az daha terfihine me
dar olmak ve hassaten bidayeti tahsiste vukua 
getirilen yanlışlığı ıslâh etmek üzere bahis mev
zuu Divanı Muhasebat kararının esas ve mesnet
leri dairesinde emekli maaşının tadil edilmesi 
hakkaniyet ve adalet kaide ve prensiplerine cid
den uygun düşeceği bahsedilen mahiyette-
ki divan kararlarının tecezzi ettirilmemesi lâ
zım geleceği yolundaki teamülün de mahfuz tu
tulmasına saik olacağı cihetle, zikredilen tadilin 
dilekçiye ait emekli aylığı hakkında da mezkûr 
divan kararı ve emsali veçhile yapılması husu
sunun yüksek tasvibe sunulması ekseriyetle ka
rarlaştırılmıştır. 

Keyfiyeti işbu raporumuzla ve saygı ÎTe arz-
ederiz. 

Dilekçe Ko. Reisi ve 
bu R. Sözcüsü 
Maraş Mebusu 

A. Ay temiz 
Ankara 
fi. Bilen 
Elâzığ 

H.âmit Ali YÖney 
Kars 

M. Bahadır 

Kâtip 
Bilecik Mebusu 

/. Aşkın 
Balıkesir 

A. Fahri t seri 
Gümüşane 

A. K. Varınca 
Kastamonu 

M. Â. mhfa 
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Konya Malatya 

A. F. Ağaoğlu N. Ocakçıoğlu 
Malatya Seyhan 

A. özbey Dr. Salim Serçe 
Trabzon 

Muhalifim 
S. E. Alperen 

Muhalefet : Hâdise kaza merciinden geç
miş, karara bağlanmış olmasına göre itiraz 
varit değildir bu noktadan ekseriyet kararı
na muhalifim. 

% Trabzon 
8. E. Alperen 

mmm 
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