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kerî uçakların uçuş saatleriyle kilomet-



Sayfa 
re masraflarına dair Başvekilden şifahi 
suali (6/123) 194 

8. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, De
mokrat Parti Genel Başkanı ve Başvekil 
Adnan Menderes'in 15 . X . 1955 tarihinde 
Demokrat Parti Büyük Kongresinde Türk 
Silâhlı Kuvvetleri hakkındaki vâki beya
natına dair Başvekilden şifahi suali (6/124) 194 

9. — Kırşehir Mebusu Osman Alişir-
oğlu'nım, Yerköy Belediye Seçimi hakkında 
Adliye ve Dahiliye vekillerinden şifahi su
ali (6/126) 194,200 

10. — Muğla Mebusu Zeyyat Mandalin-
ei'nin, Ayvalık'tan Fethiye'ye kadar olan 
sahil bölgemizin emniyet ve muhafazası ^ 
için ne gibi yeni tedbirler alındığına dair 
Gümrük ve inhisarlar Vekilinden şifahi 
suali (6/127) 194 

11. — Seyhan Mebusu Cavid Oral'm, Sey
han Barajı sulama kanallarının ne zaman iha
le edileceğine ve baraj için istimlâk edilen 
arazi bedellerinin ödenmemiş olan kısmı
nın ne zamana kadar tediye edileceğine da
ir Nafıa Vekilinden şifahi suali (6/128) 194 

12. — Manisa Mebusu Muammer Ala-
kant'm, örfi îdare Kumandanlığı tarafın
dan kapatılan gazetelere dair Millî Müda
faa Veküinden şifahi suali (6/129) 194 

13. — Trabzon Mebusu Sabri Dilek'-
in, Trabzon vilâyetinin 1953 - 1955 ekim 
devrelerindeki suni gübre istihlâk miktarı
na ve 1956 yılı ekim devresi ihtiyacının 
temini için ne gibi tedbirler alındığına dair 
sualine Ziraat Vekili Nedim ökmen'in şifa
hi cevabı (6/130) 195 

14. — Seyhan Mebusu Mehmet Ünal-
dı'nın, zirai mücadele kanunu lâyihasının 
hazır olup olmadığına, Çukurova'da dre
naj kanalları ile toprak tahlilinin ne zaman 
yapılacağına ve Adana'da akala tipinden 
daha iyi vasıfta bir pamuk yetiştirilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Nafıa 
ve Ziraat vekillerinden şifahi suali (6/131) 195: 

196 
15. — Manisa Mebusu Muhlis Tümay'-

ın, bir sene içinde nerelerde kaç orman 
yangını çıktığına, yangın sahasının mikta-
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men'in, Avukatlık Kanununun 7 nei mad
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maddesinin «E» fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifleri ve Adliye En
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ne dair takriri ve Arzuhal Encümeni maz
batası (4/103) 206 

10. — Aydın Mebusu Cevat Ülkü ve 
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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Başvekil ve İstanbul Mebusu Adnan Mende
res'in Başvekâletten istifa ettiğine ve Hükü
metin teşkiline yine kendisinin memur edildi
ğine ve yeni Hükümet kuruluncaya kadar Sa
yın Vekillerin vazifeye vekâleten devam ede
ceklerine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi okun
du. 

1956 yılı .bütçe kanun lâyihasının yeni Hü
kümetin kurulmasını mütaakıp Türkiye Büyük 
Millet Meclisine takdim edileceğine dair Baş
vekâlet tezkeresi okundu. 

İran Parlâmentosu Reisinin, İran Başve
kiline yapılmak istenilen meşum suikast mü
nasebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

Şifahi Sualler 

1. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, son 
günlerde idare ve zabıta âmirleri arasında ya
pılan nakil ve tâyinlerin sebeplerine , İstan
bul'daki vazifelerinden başka yerlere tâyin 
olunanlarla bâzı kaymakamların vekâlet emrine 
alınmalarının 6/7 Eylül hadiseleriyle alâkalı bu
lunup bulunmadığına ve bu yüzden İstanbul Va
lisi* hakkında bir muamele yapılıp yapılmadı-

1. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu'nun, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ
leti Teşkilât ve Memurin Kanununa bâzı hü
kümler eklenmesine ve 4862 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun teklifi (2/184) (Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet ve Bütçe encümenlerine) 

Takrir 
2. — Bursa Mebusu Müfit Erkuyumcu'nun, 

gösterdiği dostane hisler dolayısiyle teşekkürü 
mutazammm cevabi mektubu okundu ve alkış
landı. 

Hükümetin istifa etmiş bulunması dolayı
siyle ruznamedeki sualler ve diğer maddelerin 
müzakeresi talik olundu. 

5 . XII 1955 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 

Fikri Apaydın Ömer Mart 
Kâtip 

Bolu Mebusu 
îhsan Gülez 

ğma dair şifahi sual takriri Dahiliye Vekâleti
ne gönderilmiştir. (6/148) 

2. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, son 
belediye seçimlerinde istifa etmeden adaylıkla
rını koyan ve seçilen memur ve müstahdemle
rin unvanlariyle hangi parti adayı olduklarına 
ve belediye âzalığma seçilen İller Bankası 
Umum Müdürünün durumuna dair şifahi sual 
takriri Adliye ve Dahiliye vekâletlerine gön
derilmiştir. (6/149) -

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun, 5951 sayılı Kanunla eklenen ve 6244 sayılı 
Kanunla değiştirilen 15 nci maddesinin (i) fık
rasının tefsiri hakkında takriri (4/147) 

Mazbata 
3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1955 Ha

ziran, Temmuz, Ağustos ayları hesabı hakkında 
Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazba
tası (5/23) (Ruznameye) 

Sualler 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

»+>—*m>%<^ •»•• 



B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Esat Budakoğlu 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), İhsan Gülez (Bolu) 

Reis — Yoklama yapılacaktır. 
(Bursa mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 

3 — YOKLAMA 

RElS Çoğunluğumuz mevcuttur, celseyi 
açıyorum. 

4 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Bursa Mebusu Müfit Erkuyumcu'nun, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun, 5951 sayılı Kanunla eklenen ve 6244 sayılı 
Kanunla değiştirilen 15 nci maddesinin (i) fık
rasının tefsiri hakkında takriri. (4/147) 

REÎS — Efendim; havale edilen kâğıtlar ara
sında bulunan bu tefsir talebinin vekâletlere mü
tenazır encümenlerden birer âza alınmak sure
tiyle teşkil edilecek muvakkat bir encümende gö
rüşülmesi Dahilî Nizamname icabıdır. Şimdi bu 
hususu reylerinize arz ediyorum. 

HADİ HÜSMAN (istanbul) — Bütçe Ko
misyonundan da bir âza almak lâzım değil mi? 

REÎS — Muvakkat Encümenden geldikten 
sonra Bütçe Encümeni ister ve Umumi Heyet 
kabul ederse Bütçe Encümenine de gönderilir 
efendim. 

HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Pekâlâ o 
halde. 

REÎS — Bu tefsir talebini tetkik etmek üze
re vekâletlere mütenazır encümenlerden birer âza 
almak suretiyle bir Muvakkat Encümen teşkilini 

reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ruznamede sualler var. Buna cevap verecek 
hiçbir Vekil arkadaşı burada göremiyorum. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Söz istiyorum. Hü
kümet vardır. 

REİS — Yok demiyorum, burada yerlerinde 
göremiyorum, diyorum. Buyurun. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşla
rım, vekiller istifa etmiştir, Başvekil istifa etmiş
tir. Fakat Hükümeti teşkile Cumhurbaşkanı Baş
vekili memur etmiş bulunmaktadır. Vekillerden 
de, yeni Heyeti Vekile teşekkül edinceye kadar 
vazifelerine devam etmeleri rica edilmiştir. Halen 
eski vekiller vazife başındadırlar ve Hükümet 
vardır. Birçok Vekil arkadaşlar da şimdi aramız
da bulunmaktadırlar. Bu itibarla müzakereye 
devam edilmesi lüzumuna kaani bulunmaktayım. 

REİS — Efendim müzakerenin talik edildiği 
hakkında bir tefhimde bulunmadım. Yalnız vekil 
arkadaşları görmemekliğim itibariyle sualleri 
talik ediyorduk. 

1. 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — ŞİFAHÎ SUALLER 

Sinob Mebusu Şer af ettin Ayhan'ın, Ge
diz kazası Jandarma Komutan vekilinin iki kişi
yi dövdüğünün ve kaza kaymakamının bir kö
ye ait muhtar mührünü hiçbir resmî sıfatı ol-
mıyan birine teslim içn emir verdiğinin doğru 

olup olmadığına dair Dahiliye Vekilimden şifa
hi suali (6/98) 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Muhterem arkadaşlar, iki inikattan 
beri sualler görüşülmüyordu, getirdiğim cevapla-

— 193 



t : 10 5.12. 
rı Heyeti Muhteremenize arz edemeden geri gö
türdüm. Bugün ise hazırlıksız gelmiş bulunuyo
rum. Eğer tasvip buyurursanız on dakika zarfın
da bana sorulan sualin cevabını arz edebilirim. 
(Bravo sesleri) 

REÎS — O zaman sual sahibini de ararız. 

2. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin, Demok
rat Parti Reisvekili Fuad Köprülü'nün yaptığı 
basın toplantısındaki konuşmaları hakkında Baş
vekilden şifahi suali (6/113) 

REÎS — Başbakan burada bulunmadığı için 
sualin cevaplandırılmasını gelecek İnikada bıra
kıyoruz. 

3. •— Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Devlet 
Radyosu hakkında Başvekilden şifahi suali 
(6/116) 

REÎS — Bu sual de aynı şekilde gelecek İni
kada bırakılmıştır. 

4. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, Reisi
cumhurun Ürdün'e yaptığı ziyaret esnasında 
vâki beyanatı hakkında Hariciye Vekilinden şi
fahi suali (6/119) 

REÎS — Hariciye Vekilinin bulunmaması 
itibariyle gelecek İnikada bırakılmıştır. 

5. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, 2 . V . 1954 
tarihinden 12 . XI. 1955 tarihine kadar İstan
bul, İzmir ve Ankara'da intişar eden gazete ve 
mecmualara ne miktar resmî İlân verildiğine, 
bu ilânların bedeli ile tevzi ölçülerinin ne ol
duğuna dair Başvekilden şifahi suali (6/121) 

REİS — Başvekil bulunmadığı için bu sual 
de aynı sebeple talik edilmiştir. 

6. — Malatya Mebusu Kâmil Kınkoğlu'-
nun, Avrupa Konseyi îstişari Meclisi Türk He
yetine dâhil Vrfa Mebusu Feridun Ergin'in 
Konsey nezdindeki temsilciliği hakkında vâki 
hâdise ve neşriyatın doğru olup olmadığına dair 
Hariciye Vekilinden şifahi suali (6/122) 

REİS — Hariciye Vekili bulunmadıklar] için 
aynı sebeple geri bırakılmıştır. 

7. — Kars Mebusu Ali Yeniaras'ın, Dahili
ye Vekili Etem Menderes'e İstanbul'dan Anka
ra'ya gelirken ne sebeple askerî uçak tahsis edil
diğine ve 1.1.1955 ten 12 .XI. 1955 tarihine 

1955 Ö : 1 
kadar geçen zaman içinde sivil zevata tahsis 
edilen askerî uçakların uçuş saatleriyle kilomet
re masraflarına dair Başvekilden şifahi, suali 
(6/123) 

REİS — Başvekilin salonda bulunmaması 
itibariyle bu şifahi sual de geri bırakılmıştır. 

8. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Demok
rat Parti Genel Başkanı ve Başvekil Adnan 
Menderes'in 15 . X. 1955 tarihinde Demokrat 
Parti Büyük Kongresinde Türk Silâhlı Kuvvet
leri hakkındaki vâki beyanatına dair Başvekil
den şifahi suali (6/124) 

REİS — Bu sual de aynı sebeple geri bıra
kılmıştır. 

9. — Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu'-
nun, Yerköy Belediye Seçimi hakkında Adliye 
ve Dahiliye vekillerinden şifahi suali (6/126) 

REİS — Dahiliye Vekili gelecektir, geldiği 
zaman müzakeresini yaparız. 

10. — Muğla Mebusu Z ey yat Mandalinci'nin, 
Ayvalık'tan Fethiye'ye kadar olan sahil bölge
mizin emniyet ve muhafazası için ne gibi yeni 
tedbirler alındığına dair Gümrük ve İnhisarlar 
Vekilinden şifahi suali (6/127) 

REİS — Zeyyat Mandalinci arkadaşımız bu
radalar mı? (Yok sesleri) Soru sahibi bulunma
dıkları için gelecek İnikada bırakılmıştır. 

11. — Seyhan Mebusu Cavid Oral'ın, Seyhan 
barajı sulama kanallarının ne zaman ihale edile
ceğine ve baraj için istimlâk edilen arazi bedel
lerinin ödenmemiş olan kısmımn ne zamana ka
dar tediye edileceğine dair Nafıa Vekilinden şi
fahi suali (6/128) 

REİS — Cavid Ora! burada mı? (Burada 
sesleri). 

Nafıa Vekili burada yok. (Şimdi burada idi 
sesleri). Halen salonda yoktur. Binaenaleyh 
sual geriye bırakılmıştır. 

12. — Manisa Mebusu Muammer Alakant'tn, 
örfi İdare Kumandanlığı tarafından kapatılan 
gazetelere dair Milli Müdafaa Vekilinden şifahi 
suali (6/129) 

REİS — Millî Müdafaa Vekili bulunmadı
ğından sual geri bırakılmıştır. 

— 194 — 



İ : 1Û 5.12 
13. — Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, Trab

zon vilâyetinin 1953-1955 elcim devrelerindeki 
suni gübre istihlâk miktarına ve 1956 yılı ekim 
devresi ihtiyacının temini için ne gibi tedbirler 
alındığına dair sualine Ziraat Vekili Nedim ök-
men'in şifahi cevabı (6/130) 

REÎS — Sabri Dilek burada mı? (Burada 
sesleri). Sual okunacaktır. 

17 . X I . 1955 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Aşağıdaki hususatın sayın Ziraat Vekili ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi derin saygılarımla rica ederim. 

Trabzon Mebusu 
Sabri Dilek 

1. Trabzon vilâyetinin - bütün kazaları dâ
hil olduğu halde - 1953, 1954 ve 1955 ekim dev
relerinde istihlâk eylediği suni gübrenin miktarı 
nedir? Vasati yıllık istihlâkin ne miktarı Zirai 
Donatım Kurumu ve ne miktarı hususi teşebbüs 
tarafından temin edilmektedir? 

2. Mezkûr vilâyette 1956 ekim devresi için 
ne miktar kimyevi gübreye ihtiyacolduğu he
saplanmış ve bunun temini için icabeden tedbir
ler alınmış mıdır? 

3. 1956 yılı Şubat ayı başında muhtemel 
karaborsayı âtıl bırakacak miktarda gübrenin 
Trabzon ve Akçaabat depolarında hazır bulun
durulacağını temin eder misiniz ? 

REİS — Ziraat Vekili. 
ZİRAAT VEKÎLÎ NEDÎM ÖKMEN (Ma-

raı) — Muhterem arkadaşlar; Trabzon Mebusu 
sayın Sabri Dilek tarafından verilen, Trabzon 
vilâyetinin kimyevi gübre istihlâki ve ihtiyacı 
hakkındaki, sözlü soruya ait cevabı arz ediyo
rum : 

1. Trabzon vilâyetinde 1953, 1954 ve 1955 
seneleri ekim devresinde istihlâk edilen suni 
gübrelerle bunlardan Zirai Donatım Kurumu, 
ve hususi firmalar tarafından ayrı ayrı temin 
edilen miktarları şöyledir : 

Donatım Kuru
munda temin 

Sene olunan ton 

1953 1 176 
1954 2 796 
1Ö55 3 100 

Hususi firma
larca temin 
olunan ton 

1 682 
3 204 
2 700 

Yıllık 
istihlâk 

ton 

2 858 
6 000 
5 800 
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2. 1956 yılı ekim devresinde Trabzonlun 

suni gübre ihtiyacı vilâyetten verilen rakama 
göre, 7 500 tondur. Bu miktardan 1 800 tonu 
vekâletimizce K/982 sayılı Karara dayanılarak, 
hususi firmalar elindeki mallardan, 4 000 tonu 
ise Zirai Donatım Kurumunca olmak üzere ce
man 5 800 tonu şimdiden Akçaabat ve Trab
zon'a tahsis edilmiştir. Mütebaki 1 700 tonunun 
temini için İktisat ve Ticaret Vekâletiyle temas 
halindeyiz. Ekim mevsimine kadar bu miktarın 
da tahsisinin yapılmasına çalışılacaktır. Süper-
fosfat bakımından her hangi bir darlık esasen 
mevzuubahis değildir. 

Donatım Kurumunun 1956 yılı iş programı 
için 12 000 ton amonyum sülfatın mubayaası 
derpiş edilmiştir. İthal edildiğinde Trabzon'a 
lüzumu kadar tahsis yapılacaktır. 

3. 1956 yılı için Trabzon ve Akçaabat'a 
şimdiden 5 800 ton gübre tahsis edilmiş bulun
maktadır. 

Bu da gösteriyor ki 1953 ve 1954 senelerin
de Trabzon'da istihlâk edilmiş olan gübre mik
tarı kadar suni gübre şimdiden istok edilmiş du
rumdadır. 

Mevcut ve yeniden tahsis edilecek gübrelerin 
hakiki ihtiyaç sahiplerine intikali için gerekli 
tedbirler alınmış bulunmaktadır. 

REİS — Buyurun Sabri Dilek. 
SABRÎ DİLEK (Trabzon) — Efendim, 

Trabzon bölgesinin tesbit edilen ihtiyacı (7 500) 
tondur. Muhterem Vekil Beyefendi bunun 
(1 700) ton eksiğiyle temin edilmiş bulunduğu
nu söylüyorlar. Ümidederim ki, bu (7 500) ton 
Şubat gelmeden evvel Trabzon ve Akçaabat'« 
daki depolarda hazır bulundurulsun. Eğer ha
zır edilmemiş bulunursa (1 700) ton eksiğiyle 
getirilen bu maddeler kısa zamanda karaborsa
ya intikal etmiş olacaktır. Bu intikali önlemek 
için eksik olan (1 700) tonun ekim devresinden 
evvel yani Şubat - Mart aylarında Trabzon ve 
Akçaabat'da hazır bulundurulmasını istirham 
ediyorum. 

REİS — 14 ncü soruya geçiyoruz. 

14. — Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldı'ntn, 
zirai mücadele kanunu lâyihasının hazır olup 
olmadığına, Çukurova'da drenaj kanalları üe 
toprak tahlilinin ne zaman yapılacağına ve Ada
na'da Akala tipinden daha iyi vasıfta bir pamuk 
yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne cfa-
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ir Nafıa ve Ziraat vekillerinden şifahi suali 
(6/131) 

REİS — Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldı 
burada mı? (Yok sesleri). Sual sahibi olmadığı 
için gelecek inikada bırakılmıştır. 

15. — Manisa Mebusu Muhlis Tümay'ın, bir 
sene içinde nerelerde kaç orman yangını çıktığı
na, yangın sahasının miktarı ile tekrar ağaçlan
ması için ne gibi tedbirler alındığına dair Zi
raat Tekilinden şifahi suali (6/132) 

RElS — Manisa Mebusu Muhlis Tümay 
burada mı? (Yok sesleri). Sual sahibi bulun
madığı için gelecek inikada bırakılmıştır. 

16. — Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldı'nın, 
Adana'da kurulması kararlaştırılan radyo istas
yonu hakkında Devlet Vekilinden şifahi suali. 

.(6/133) 

RElS — Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldı 
olmadığı için gelecek inikada bırakılmıştır. 

17. — Manisa Mebusu Muhlis Tüntay'm, İs
tanbul, İzmir ve Ankara'da cereyan eden 6 Ey
lül hâdiseleri neticesinde yakalananlarla serbest 
bırakılanların miktarına, suçların kanuni vasıf
ları ile Örfi İdare mahkemelerine intikal eden 
dosya sayısına, bu işlerle kaç mahkeme ve hâki
min meşgul olduğuna dair Başvekilden şifahi 
suali. (6/135) 

RElS — Manisa Mebusu Muhlis Tümay bu
lunmadığı için gelecek inikada bırakılmıştır. 

18. — Malatya' Mebusu Mehmet Zeki Tu-
lunay'ın, Malatya Valisinin belediye seçimine ta
kaddüm eden günlerdeki faaliyetine dair Baş
vekilden şifahi suali. (6/136) 

RElS — Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tu-
lunay burada mı? (Yok sesleri). Soru sahibi 
olmadığı için gelecek inikada bırakılmıştır. 

19. — Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın, Ma
latya Valisinin belediye seçimine takaddüm eden 
günlerdeki faaliyetine mütedair Başvekilden şi
fahi suali (6/137) 

RElS — Malatya Mebusu Ahmet Fırat bu
rada mı?.. (Yok sesleri) Sual sahibi olmadığı 
için gelecek inikada bırakılmıştır. 
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20. — Tokad Mebusu Ömer Sunar fın, Al-

mus Barajı inşaatı ile Niksar ovasının kurutul
ması ve sulanması işinin 1956 senesi içinde iha
le edilip edilmiyeceğine dair Nafıa Vekilinden 

I şifahi suali (6/138) 

i REÎS — Tokad Mebusu Ömer Sunar bura-
j da mı?.. (Yok sesleri) Sual sahibi olmadığı için 
I gelecek inikada bırakılmıştır. 
I 

21. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, 
Malatya Belediye Seçiminde cereyan eden hâdi
selere dair Başvekilden şifahi suali (6/139) 

RE IS — Soru sahibi burada mı efendim? 
(Yok sesleri) Sual sahibi bulunmadıklarından 
gelecek inikada kalmıştır. 

22. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin, istifa 
eden bir hâkim Jıakkında kaziyei muhkeme ha
line gelmiş bir kararın infaz edilmemesi sebe
bine dair Adliye Vekilinden şifahi suali (6/140) 

RE IS — Sual sahibi burada mı? (Yok sesle
ri) Sual sahibi bulunmadıklarından gelecek ini
kada kalmıştır. 

23. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, An
kara'da açılması kararlaştırılmış olan Yüksek îk<-
tisat ve Ticaret Okulunun bugüne kadar tedri
sata başhyamamiası ve Ankara Erkek Teknik 
öğretmen Okulu talebelerinin derslere girme
meleri sebeplerine dair sualine Maarif Vekili Ce
lâl Yardımcı'nın şifahi cevabı (6/141) 

RElS — Nuri Sertoğlu burada mı? (Burada 
sesleri) Sual takririni okutuyorum. 

24 Kasım 1955 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Reisliğine 
Aşağıda yazılı hususların Maarif Vekili tara

fından şifahen cevaplandırılmasına yüksek delâ
letlerini saygılarımla rica ederim. 

Sinob Mebusu 
N. Sertoğlu 

1. Ankara'da açılması kararlaştırılmış olan 
ve gerekli formaliteleri tamamlanmış, hattâ alı
nacak talebe sayısı da bir ay evvel yapılan bir 
seçme imtihanı ile tâyin ve ilân edilmiş bulunan 
Ankara Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunun bu
güne kadar açılıp tedrisata başflıyamaması sebep
leri nelerdir? 
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2. Birkaç günden beri gazeteler^ Ankara 

Erkek Teknik öğretmen Okulunda talebenin top
lu olarak boykot yapıp derslere girmediklerin
den ve bu halin devam etmekte olduğundan bah
setmektedirler. Emsallerine kötü örnek teşkil 
edecek bu durumun sebebi nedir? Okul idaresi
nin mesuliyet payı var mıdır? Tekerrürüne ma
hal kalmaması için vekâletçe ne düşünülmekte
dir? 

MAARİF VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI (Ağ
rı) — Çok muhterem arkadaşlarım; sual sahibi 
Muhterem Nuri Sertoğlu Beyefendi de bilirler 
ki, ne şartlar altında ve nasıl müşkülâtı ikti-
ham ederek yeni okullar açmaktayız. 

Ankara'da beliren ihtiyaç karşısında, şartla
rın hiçte müsait olmamasına rağmen, büyük gay
retler sarf ederek kendilerinin ve birçok mebus 
arkadaşlarımın da müzaheret ve delâletleri inzi
mam etmek suretiyle, gece tedrisatı yapmak 
üzere bir Yüksek Ticaret Okulu açmaya teşeb
büs ettik ve buna muvaffak olduk. 

Hakikaten Muhterem arkadaşımızın sualle
rini verdikleri tarihe kadar bu okulu tedrisata 
açamadık. Bunun sebebi de şudur : Evvelâ Fen 
Fakültesinin bir kısmında açmayı düşünüyor
duk veyahut Atatürk Lisesinin bir kısmından 
istifade edilebileceğini zannediyorduk, fakat 
bunlar elverişli olmadı, Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesine müracaat ettik, yerimiz yoktur diye 
cevap verdiler. Nihayet Hukuk Fakültesi ile 
anlaştık ve okulumuz sual sahibi arkadaşımızın 
da malûmu bulunduğu veçhile birkaç günden be
ri açılmış bulunmaktadır. Hizmettedir. Memle
ket için hayırlı olmasını temenni ederim. 

İkinci suale cevabım : Teknik öğretmen 
Okulunda talimatname değişikliği karşısında, 
ki bu talimatname değişikliğinde güdülen hedef, 
sadece öğrencilerin daha verimli ve daha esaslı 
şekilde yetişmelerini temin idi, bilhassa öğret
men olarak yetişmelerini temin için talimatna
mede bir tadilât yaptık. Bu tadilât üzerine ma
sum çocuklarımız şunun bunun iğvaatma kapı
larak bu talimatname aleyhimizedir diyerek 
mektebi birkaç günlük terketme durumuna gir
diler. Fakat, arz ettiğim gibi talimatnamemiz, 
tamamen öğrencinin ve tedris heyetinin menfa
atine ve yetişmesine yararlı olacak şekilde hazır
lanmıştır. Bu şekilde, yani mektebi terketme 
şeklinde bir hareketin asla tecviz edilemiyeee-
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ğini katî olarak karar altına aldık. Çocukları
mız masum ve tecrübesiz oldukları için Pazar
tesi gününe kadar okula devam etmedikleri tak
dirde katî surette kayıtlarının terkin edileceği 
kendilerine, velilerine ve ailelerine bildirildi. 

Çocuklarımız yaptıkları yanlışlığı müdrik 
olarak okul idaresinden özür dilediler. Bugün 
hepsi okula dönmüşler ve devam etmektedirler. 
Hiçbir mesele kalmamıştır, idarenin her hangi 
bir kusuru mevzuubahis değildir; cevaben arz 
ediyorum, efendim. 

REÎS —- Nuri Sertoğlu. 
NURÎ SERTOĞLU (Sinob) — Sayın Celâl 

Yardımcı arkadaşımın lütfettikleri izahata teşek
kür ederim. Sorumun birinci maddesi, Ankara'da 
yeni açılan Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu
nun tedrisatına, imtihanların yapılmış olmasına 
ve kabul edilen öğrencilerin kimler olduğunun ve 
miktarının belirtilmesine, ilân edilmiş olmasına 
rağmen bir buçuk ay gibi bir gecikmeden sonra 
daha bir müddet bu okulun açılamaması tedrisa
tın sekteye uğraması endişesinden ileri gelmiş
tir. Okulun açılmış olması ve üç günden beri 
tedrisata başlamış vaziyette olması şayanı şük
randır. Ye bu iyi haberi üç gün evvel aldığım 
zaman cidden haz duydum. Okulun açılmasında, 
programlarının müfredatının hazırlanmasında, 
emeği geçmiş olan arkadaşları minnetle yâd ede
rim. Ancak, bu gecikme olmıyabilirdi. Ankara'da 
Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunun açılması ko
nusu, 1954 yılında Maarif Vekâletince tasarlan
mış ve o zamandan teşebbüse geçilmiş bir keyfi
yettir. 4 - 5 aylık bir tatil devresinde, bu okulun, 
ki açıldığı sene sadece birinci sınıfı tesis edile
cek, binaenaleyh büyük külfet ve güçlükleri ol
maması bakımından da kabul edilebilir ki, tatil 
devresi içinde programlarının hazırlanması, bi
nadan gelen müşkilâtm yine bu zaman içinde 
halledilmesi mümkündür. Benim öğrendiğime 
göre bina için faaliyet, bilhassa, profesörlerin 
tâyini için gerekli faaliyet diğer yüksek okullar 
ve üniversitemiz tedrisata başladıktan sonra hı
zını almış ve bu yüzden gecikme olmuş ve ancak 
tedris aylarından bir buçuk ay heder edildikten 
sonra 2 Aralıkta okul, tedrisatına başlıyabilmiş-
tir. Bununla beraber açılmış bir müessesedir, ted
risatına başlamıştır, gönülden muvaffakiyetler ve 
memlekete hayırlı olmasını bendeniz de temenni 
etmekteyim, ve bu işte hizmeti sebkat etmiş olan
lara da tekrar şükranlarımı arz ederim. 
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Sayın arkadaşlarım, sorumun ikinci kısmını 

teşkil eden konu şu idi : Geçen hafta başlarında, 
hattâ bir evvelki haftanın sonlarına doğru mat
buatta, Ankara'da yüksek okullardan birinin, 
Erkek Teknik öğretmen Okulunun 320 yi aşan 
talebesinin topluca derslere karşı boykot yapmış 
olması ve mektebi terk etmeleri havadisinin inti
şarı idi. Bu, maarif hayatımızda hemen hemen 
emsali görülmemiş (Soldan gürültüler) (Her za
man sesleri) veyahut emsali, bu mahiyette bu 
ehemmiyette geçmemiş olan bir hâdise idi. (Çok 
sesleri) Hiçbir zaman talebenin toplu olarak ve 
bir hafta devam eden bir müddet içinde dersleri 
terketmesi tasvibedilir bir keyfiyet değildir. Bu
nun kötü örnek olabileceği düşünülürse işin üze
rinde durulmağa değer. 

Arkadaşlarım; Erkek Teknik öğretmen Oku
lunun bu durumu, kısa bir tetkikten sonra şu 
vaziyeti ortaya koymuştur. Bir müfredat progra
mı ve bir talimatname değişikliği mevzuubahs ol
muştur. Bunlar her okulda zaman zaman yapıla-
gelen şeylerdir. Talebenin buna ıttıba etmesi ga
yet tabiîdir. Fakat talebe bunun bir maksatla ya
pılmış olduğunu ve kendisinin yarın hayata atıl
dıktan sonra muvaffakiyet imkânlarını sekteye 
uğratacak bir değişiklik mahiyetinde olduğunu 
telâkki eder ve o kanaate düşerse, onun mektep 
sakfı altında çalışması, huzurunu muhafaza et
mesi güç olur. 

Yapılan değişiklikler; bana anlatıldığına gö
re; öğretmenler Kurulundan, teknik arkadaşlar
dan geçirilmeksizin sadece okulun idarecileri 
tarafından hazırlanmış ve bakanlığa teklif edil
miştir. Yapılan nedir? Okulda halen dört sene
lik tedrisat yapılıyor. Talebeye, bu müddetin 
üç seneye indirileceği hakkında telkinler yapıl
mış ve o yolda havadisler intikal etmiştir. Fa
kat bugün ilgililerle yaptığım temasta, okulun 
dört seneden üç seneye indirileceği haberinin te-
eyyüdetmemiş olduğu, okulun yine dört sene
lik esas üzerinden tedrisata devam etmekte ol
duğunu öğrenmiş bulunuyorum. Yalnız tedri
sat müddetlerini ve programı alâkalandıran bâ
zı değişiklikler olmuştur. Meselâ tedrisat müd
deti, sekizden altı aya inmiş, bâzı branşların 
ders saatleri azaltılmış, senelik tedrisatta değişik
likler olmuştur. İmtihan müddetleri ve ara ta
tilleri üzerinde değişiklikler olmuştur. Fakat 
bütün bu değişiklikler, talebede geniş malûmat
tan eiyade branş üzerinde derinliğine malûmat 
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teşekkülüne matuf bir faaliyet şeklinde lâyıkiyle 
izah edilemediği için boykotu ve derslerin terk-
edilmesini intacetmiş bulunmaktadır. 

Şimdi arkadaşlar, gerek programda, gerek 
talimatta yapılmış olan değişiklikleri salahiyetli 
elemanlara tevdi ederek, bunun doğruluğu ve
ya yanlışlığı üzerinde fazla mütalâa ve noktai 
nazar serdedecek değilim. Esas mühim tarafa 
geçiyorum. 4 senelik tedrisat niye 3 seneye in
dirilmiş? Bu cihete pek o kadar nüfuz edeme
dim. Bu tasavvurla yapılan değişiklikler teknik 
öğretmen okulları mezunlarını, yarın hayata 
atıldıkları zaman, vazifeli kılındıkları erkek 
sanat enstitülerindeki öğretmenlik vazifelerinde 
uzun müddet tutabilmek, onları bağlıyabilmek 
veya onları şurada burada diğer işlerin arka
sından koşmalarını firenlemek zehabı bendeniz
de kuvvetlenmektedir. Erkek Teknik öğretmen 
Okulundan çıkan bir öğretmen bidayeten 25 li
ra asli maaşla öğretmenlik vazifesine başlamak
ta ve altı ay sonra umumi hükümler gereğince 
30 lira maaşı asliye geçmektedir. Eline geçen 
para 200 küsur liradır. Buna mukabil kendisi
ne verilen ders saati haftada 28 dir. 28 saat 
ders üzerinden eğer öğretmene ilâve dersler 
verilmişse, ki ekserisi 16 saat olmak üzere 44 
saat ders okutmaktadır, buna mukabil ilâve 
dersler için de ayda aldığı ücret miktarı 80 li
radır. 

REÎS — Nuri Bey, sual içinde kalınız. 
NURİ SERTOĞLU (Devamla) — Okulu mu

vakkat bir zaman için terkettiklerinden dolayı 
onları muaheze ederken, çocuklarımızın istikbal 
endişelerini, yarın vazifeye başladıkları zaman 
geçim endişelerini bertaraf edecek esasları da 
nazarı dikkate almak ve bunları birinci plânda 
tutmak mecburiyetindeyiz. Bilhassa Maarif Ve
kâletinden ricam, bu nokta üzerinde tevakkuf 
etmesidir. Yüksek öğretmen Okulunu bitirip de 
mecburi hizmetini kaale almaksızın, hattâ mek
tebe girerken taahhüdettiği birkaç bin lirayı, 
mesleke atıldığının daha birinci veya ikinci se
nesinde ödemek suretiyle meslekten ayrılmış, 
hususi hayata dönmüş olanların adedi de azım-
sanacak bir şey değildir. Geçen sene bu öğret
menlerden 240 istifa olmuş ve bu ayrılanların 
birçoklarına da resmî sektörler tarafından iş ve
rilmiş bulunmaktadırlar. Asıl dâvayı buradan ele 
almak ve teknik öğretmenler için mektebi ve 
yarını cazip ve emniyetli bir hale tokmak lâjEun-
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dır. Aksi takdirde tehditlerle ve hattâ mektep
ten sizi kovarız, demekle dâva halledilmiş olmaz. 
Hiçbir zaman arzu ve tasvibetmediğimiz bu gi
bi haller zaman zaman bizim için üzüntü mev
zuu teşkil edebilir. 

îkaz etmek ve açıklamak istediğim nokta bu
dur. 

Hürmetlerimle. (Sağdan alkışlar). 
REÎS — Maarif Vekili. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar; huzurunuzda 
arz ettiğim cevapla iktifa edileceğini zannedi
yordum. Hattâ bu zannım, huzurunuza çıktık
tan sonra değil, elimde bu mevzua ait dosyam 
bulunmamasına rağmen hâdiseyi çok yakından 
takibettiğim için huzurunuza çıktım. Fakat 
baktım ki, lâf çok kolay söyleniyor, hele haki-
ikatleri görmeden.... 

Görüyor musunuz efendim, şimdiye kadar 
Ankara'da yıllardır açılması düşünülmiyen, kim
senin aklına gelmiyen, Anlkara gibi bir mer
kezde Yüksek Ticaret Okulunun açılması hatır ve 
hayellerden geçmediği halde Maarif Vekâleti, 
Hükümet, canını dişine takmış, bütün imkânsız
lıklara rağmen Ankara'da bir Yüksek Ticaret 
Okulunu bu sene açmıştır. Şimdi deniliyor ki, 
neden bir buçuk aydır tedrisata geçmediniz? 
Doğrusu Allah'tan korkmak lâzım, Allah'tan kork
mak lâzım. (Soldan alkışlar) 

İkinci suale gelince, arkadaşlarım, Maarif Ve
kâleti tarihinde hiç böyle örnekler görülmemiş 
diye söze başladılar, öyle örnekler görülmedi 
mi? Talebelerin dekan kapılarına hucüm ederek 
üniversite rektörlerini alaşağı ettiklerini ne ça
buk unutuyorlar. Bu tahrikkâr sözlere ne lü
zum var? Elbette talebe, şunun, bunun iğvasma 
kapılırsa, hattâ bu kürsüde arkadaşımızın tah
rikkâr sözlerine, fikirlerine muttali olursa ya
par. Biz öğrencinin zararına olan- hiçbir şey 
yapmış değiliz, öğrenci, öğretmen olarak yetiş
tirilmek üzere bu okula girmektedir. O taahhüt
le okula girer. Ve öğretmen olarak yetişir. Ta
limatname yapıldığı zaman güdülen gaye, ne 
üç sene, ne dört sene, ne de şu veya bu, sadece 
bâzı derslerin saatlerinin indirilmesi, bâzı ders
lerin saatlerinin çıkarılması ve devamsızlık ha
linde sınıfta kalma müddetinin devam müdde
tinden biraz daha azaltılması suretiyle öğrenci-
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nin okula devamını sağlamayı, iyi bir öğretmen 
olarak yetiştirilmesini emniyet altına almaktan 
ibarettir. Başka hiçbir iş yapmış değiliz. Bu 
öğrenciler dışarda iş yapmak için uzun müd
det mezun kalırlar. Dışarda öğretmen olarak 
değil, yetişir yetişmez hemen başka sahaya atı
lırlar. Arkadaşlar elbette bu onların hakkıdır. 
Atılacakları saha, memleket sahasıdır. Orada 
hizmet göreceklerdir. Bu bir kayıp değildir. 
Ama vekâletin ve okulun gaye ve hedefi bu de
ğildir. Öğretmen yetiştirmektir. 

Şimdi, arkadaşım buyuruyor ki, şu kadar 
öğretmen sene içinde istifa etti. Efendim bunun 
öğrencilerle, okulu terk etme hadisesiyle ne alâ
kası vardır? Bugün Devlet hayatında, iktisadi 
devlet teşekküllerine geçmektedir, istifa edip 
dışarıda iş bulmaktadır. Memleketin her gün 
genişliyen kalkınma sahasında iş bulmak için, 
daha fazla para kazanmak için ayrılanlar yalnız 
öğretmenler midir? Her sahada bunlar vukua gel
mektedir. Bunun mahzuru mevcut değildir. İş 
genişlemiştir, vatandaşlar kendi hayatına, ken
di kazancına en uygun bulduğu bir sahayı inti-
habederek oraya gitmektedir. Bu, nihayet bir 
bütçe meselesidir arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar; öğrencilerin okulu 
terk hâdisesinin bütçe ile olan münasebetini an-
lıyamadım, sual sahibinin sualinden hakikaten 
bunu anlamak müşküldür arkadaşlar. Kaldı ki, 
yaptığımız tahkikatta, ki tahkikat devam etmek
tedir, müfettişler bu işi takibetmektedirler, bu 
öğrencilerin bâzı kimseler tarafından tahrik ve 
teşvik edildiği neticesine varılmıştır ve öğren
ciler bu sebeple okullarını terketmişlerdir. Bu
gün de arz ettiğim gibi bunlar okullarına avdet 
etmişler, vekâlet ile, idare ile öğrenciler arasın
da hiçbir ihtilâf yoktur. Burada söylenecek 
sözler meselelere iyi bir istikamet vermektedir. 
Yeni ihtilâflar ihdas etmek değildir. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. (Soldan, alkışlar). 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. Yalnız Si-
nob Mebusu Şerafettin Ayhan'ın, Gediz kazası 
Jandarma Komutan vekilinin iki kişiyi dövdü
ğünün ve kaza kaymakamının bir köye ait muh
tar mührünü hiçbir resmî sıfatı olmıyan birine 
teslim için emir verdiğinin doğru olup olmadığı
na dair Dahiliye Vekilinden şifahi sualini cevap
landırmak için Dahiliye Vekili on dakikalık bir 
mühlet istemişti. Kendileri gelmişlerdir. Şerafot-
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tin Ayhan buradalar mı? Yoktur. Sual gelecek 
İnikada kalmıştır. 

Dokuzuncu sual, Kırşehir Mebusu Osman Ali-
şiroğlu'nun Yerköy Belediye Seçimi hakkında 
Adliye ve Dahiliye vekillerinden şifahi suali idi. 
Dahiliye Vekili hazır olduğuna göre, Osman Bey, 

Adliye Vekili yoktur, yalnız Dahiliye Vekilinin 
cevabını kabul eder misiniz? 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Kırşehir) — tkisi 
birlikte cevap versinler. 

REİS — Soru geri bırakılmıştır. 
Müzakere edilecek maddelere geçiyoruz. 

6. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
i. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 

eski Ekonomi Bakanı ve Kocaeli Milletvekili 
Sırrı Bellioğlu'nun Hükümlü Bulunduğu Cezaînin 
Affı hakkındaki 5765 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin tefsiri hakkında takriri ve Adliye 
Encümeni mazbatası (4/89) (1) 

REÎS — Bu mazbatanın geriverilmesi hak
kında Adliye Encümeninin bir tezkeresi vardır. 
Okutuyorum. 

25 . XI . 1955 
Yüksek Reisliğe 

Bugünkü ruznamenin bir defa müzakereye 
tâbi olan işlerinden ikinci sırada bulunan. Trab
zon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun eski iktisat 
bakanı ve Kocaeli Milletvekili Sırrı Bellioğlu' 
nun, hükümlü bulunduğu cezanın affı hakkındaki 
takririne ait encümen mazbatamızın görüşülmek 
üzere encümenimize iadesini saygı ile rica ederim. 

Adliye Encümeni Reisi 
Muğla 

Nuri özsan 

REÎS — Tezkereyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Mazbata encümene geriverilmiştir. 

2. — Askerî M-ıhakeme Usulü Kanununun 
273 ncü maddesi hükmünün, askerî mahkemeler
den verilen ve umumi ceza evlerinde infazı ge
reken cezalara da şâmil olup olmadığı hususu
nun tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ve Mil
lî Müdafaa ve Adliye encümenleri mazbataları 
(3/135) (2) 

RElS — Adliye Encümeni mazbatası oku
nacak. 

(Adliye Encümeni mazbatası okundu) 
RElS — Mazbata hakkında söz istiyen yok. 

(1) 296 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 252 sayılı matbuaya ek matbua zaptın 

sonundadır. 

O hade Adliye Encümeni mazbatasını reyleri
nize arz 'ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiş ve tefsire mahal olma
dığına karar verilmiştir. 

3. — Avukatlık Kanununun bâzı maddeleri
nin tadil ve ilgası ve bu kanuna muvakkat bir 
madde ilâvesi hakkında kanun lâyihası ile Gire
sun Mebusu Abdullah îzmen'in, Avukatlık Ka
nununun 7 nci maddesinin değiştirilmesi, Bursa 
Mebusu Müfit Erkuyumcu'nun, Avukatlık Ka
nununun 7 nci maddesinin kaldırılması ve Mani
sa Mebusu Semi Ergin ve iki arkadaşının da 
Avukattık Kanununun 4 ncü maddesinin «E» 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Adliye Encümeni mazbatası (1/193, 2/80, 
82, 108) (1) 

REİS — Efendim, yalnız bir takrir var; Se
mi Ergin ve iki arkadaşının takriri. Vermiş ol
dukları teklifin geriverilmesi hakkında. Okutu
yoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin 3 ncü maddesinde bulunan Avu

katlık Kanununun 4 ncü maddesinin E fıkrası
nın tadiline mütaallik kanun teklifimizin Hükü
met teklifinden tefrik edilerek geriverilmesini 
arz ederiz. 

Erzurum Mebusu Manisa Mebusu 
Abdülkadir Eryurt Semi Ergin 

Zonguldak Mebusu 
Avni Yurdabayrak 

REÎS — Semi Ergin ve iki arkadaşının ver
miş oldukları teklifin geriverilmesi hakkındaki 
takrirlerini reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, teklif geri
verilmiştir. 

Mazbatayı okutuyorum. 
(Adliye Encümeni mazbatası okundu) 

(1)1 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Mazbata üzerinde söz istiyen yok. O halde ! 

Semi Ergin ve iki arkadaşı tekliflerini geri aldık- I 
larma ve zaten mazbata, lâyiha ile geri kalan tek
liflerin, reddi mahiyetinde olduğuna göre mazba
tayı reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Polis Memuru İbrahim Beşikçi'nin hü
kümlü bulunduğu cezanın affı hakkında Adliye 
ve Arzuhal encümenleri mazbataları (5/19) (1) 

(Arzuhal Encümeni mazbatası okundu) 
REİS — Mazbata üzerinde söz istiyen var 

mı? Sırrı Atalay, buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Eğer Adliye 

Encümeninin mazbatası müzakere için gelmiş 
olsaydı bu mesele hakkında yüksek huzurunu
za çıkmıyacaktım. Fakat müzakere edilecek ve 
karar verilecek olan Arzuhal Encümeninin maz
batası olduğuna göre bu hususta meseleyi bir 
nebze tahlil etmek isterim. 

Arzuhal Encümeni, bâzı mülâhazalarla bir 
polis memurunun affa lâyık olduğunu bildir
mektedir. Halbuki Adliye Encümeni meseleyi 
hakikaten hukuki bakımdan tahlil etmiş, tale
bin is'af edilemiyeceğini, hususi bir affa mevzu 
olamıyacağmı delillerle izah etmiş ve talebin 
reddine karar vermiştir. Arzuhal Encümeni ya-
pamıyacağı bir hususta meselenin esasını tahlil 
ederek, suç unsuru mevcut mudur, değil midir 
meselesine de dokunarak ve nihayet kendisini 
bir mahkeme mesabesinde sayarak delilleri kâ
fi bulmamıştır. Encümen delilleri dahi tahlil 
etmektedir. Yüksek Heyetinizin bundan önceki 
buna mümasil hâdiselerde kesbi katiyet etmiş 
görüşleri vardır. Arzuhal Encümeninin hususi 
af meselelerinde kendisinde delilleri takdir sa
lâhiyetini görmemesi lâzımdır. Halbuki mesele
de Arzuhal Encümeni dâvanın esasını tahlil ve 
delilleri takdir etmekte ve kâfi görmemektedir. 

Bir mahkeme hükmünü vermiştir, hüküm 
delillere dayanmaktadır, Temyiz Mahkemesine 
gitmiş, Temyiz Mahkemesince de tasdik edil
miştir. îki defa da tashihi karar talebinde bu
lunmuş onlar da reddedilmiştir. 

Burada üzerinde durulacak diğer bir mesele 
de suçlunun aradan geçen bir seneye rağmen 
cezasının infaz edilmemesidir. Bunu istitraden j 
söylüyorum, mesele, ile alâkası yoktur; fakat 

(1) 317 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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f suçlunun bir himaye gördüğü şüphesini uyan

dırmaktadır. Bir seneden fazla bir zamandan 
beri bir türlü hüküm infaz edilmemiştir. Hal
buki Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
mütaaddit maddeleri sarihtir. Bu suçlu memur
dur, vazifede bulunmaktadır, gaybubeti mev-
zuubahis ve mümkün değildir. Halen memur 
olan bu zatın ve diğer pir şahidini gaybubeti 
mümkün değildir. Halen memur olan bu zatın 
cezası infaz edilebilecek durumdadır ve infaz 
lâzımdır. Ama bugüne kadar bu ceza infaz edil
memiştir. 

Hususi af için kanun hükümleri sarihtir. 
Her meselede hususi af kanununu tatbik etmek 
mümkün değildir, bunun için muhik sebeplerin 
bulunması lâzımdır. Fakat Arzuhal Encümeni 
sebep zikretmiyor, yalnız «İçtimai menfaat mü-
lâhazasiyle» diyor. Bu vaziyette her suçlu, ce
zası kesinleştikten sonra Yüksek Meclisin seha-
vet duygusuna iltica edecek, hususi aftan isti
fade edecektir. Bu gibi talepler is'af edildiği 
takdirde cezadan beklenilen esaslar zedelenmiş 
olacaktır. Bu sebeple, tamamen hukuktan âri 
ve mesnedi bulunmıyan Arzuhal Encümeninin 
mazbatasının reddini ve Adliye Encümeni maz
batasının tasvibedilmesini teklif ediyorum. 

REÎS — izzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşla

rım, kanaatimce Arzunal Encümeni vazife
sinin hududunu tecavüz etmek suretiyle raporu 
kaleme almış ve Umumi Heyetin tasvibine arz 
etmiş bulunmaktadır. Ağır ceza mahkemesi dâ
vayı rüyet ve delilleri tetkik etmiş, hükmünü 
vermiştir. Temyiz Mahkemesine gidiyor.. Tem
yiz Mahkemesi de hükmü tetkik ve tasdik edi
yor. J3aşmüddeiumumi itiraz ediyor, itirazı red
dediliyor. Bu suretle hüküm, kaziyei muhkeme 
halini almıştır. Raporda komisyonun tetkik et
tiği yeni delillerden bahsediliyor. Mahkûm ye
ni deliller serdetmektedir. Bu hal muhakemenin 

- iadesini mucibolabilir. Mahkûm, yeni sebeple
ri ve vakıaları dosyayı rüyet eden mahkemeye 
bildirmek suretiyle muhakemenin iadesini isti-
yebilirdi. Bu takdirde mahkeme, delilleri yeni 

I baştan tetkik eder, muhakemenin iadesine mahal 
olup olmadığı hakkında bir karar verir. Bu ka
rar da derecattan geçer ve icabederse yazılı 
emirle Temyiz Mahkemesine getirilerek orada 

I tetkik ettirilmesi mümkündür. Bu yollara gidil-
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miyûr, Arzuhal Eaeünıeni bu yolların mevcut 
olduğunu hatırına getirmeksizin, işi bu yollara 
sevk etmeksizin bir mahkeme gibi işi tetkik edi
yor ve affı lâzımgelir, diye İçtüzüğün ve Anayasa
nın kendisine vermediği bir hakka istinadede-
rek şahıs hakkında Meclisin atıfetini tahrik edi
yor, bir af kanununun çıkması için işi huzuru
nuza getirmiş bulunuyor. 

Arkadaşlar, bu yola gitmemekliğimiz lâzım
dır. Mahkeme kararları taarruzdan masun ol
malıdır. Mahkeme kararlarını yine mahkemeler 
usul ve kaideler içinde tashih etmelidir. Ancak 
fevkalâde hallerde ve muayyen şartlar dâhilin
de af kanunu çıkabilir. Bu itibarla raporun red
dini teklif etmekteyim. Bu cihet üzerine Heye
ti Umumiyenin nazarı dikkatini celbetmek için 
söz aldım. 

REÎS — Muhit Tümerkan. 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) - - Arkadaşla

rım, kendisine vâki müracaatları tetkik yetkisi 
olan bir Dilekçe Encümeni vardır. Bu encümen 
Adliye Encümeninden daha önce verilmiş ve 
«mevzuubahis hükmün tatbiki gerekir.» şeklin
de ifade edilmiş bulunan bir kararda boşluk 
noktaları bulunduğunu görmüştür. Bu sebepten 
suçsuz olduğuna inandığı bir insanın suçlu ola
rak gösterilmesinin yerinde olmadığına karar ver
miştir. Bir dilekçe encümeni ki, ele aldığı mev
zuu derinlemesine tetkik ettikten sonra Meclisi 
bir adalet mercii sayarak ve hattâ ona mahke
melerin üstünde ümit bağlıyarak bir vatandaş 
ona müracaatta bulunuyor. Meclis adına vazife 
gören encümen vatandaşın müracaatını tetkik 
eder ve neticede usulden doğma, usullerle tes-
bit edilemiyecek bir adlî hataya kurban gittiği
ne vicdanen kaani olursa böyle bir İstida Encü
menini bu adamın suçlu olduğuna dair imza 
koymaya zorlamaya katiyen mahal yoktur. Ge
rek Sırrı Atalay ve gerekse İzzet Akçal arka
daşlarımız delilleri münakaşa etmek bakımın
dan belki İstida Encümeninin yaptığı genişlet
me üzerinde durabilirler. Ancak vatandaş, Mil
let Meclisine, nihayet dışarda hiçbir imkân kal
madığı takdirde, müracaat etmektedir. Bunu ha
tırlamalıyız. Şimdi Dilekçe Encümeninin delil
leri münakaşa hakkı var veyahut yok bunu tar-
tışmıyacağız. Nihayet, burada dinlediğimiz mev
zuun bâzı hususlarında bir kısım noktaların nok
san kaldığı da anlaşılıyor. O halde Adliye En-
cümeııinin illâki usul bakımından, hukuki im-

.1955 0 : 1 
kânlar bakımından artık burada geriye gitme
ye imkân yoktur, mütalâasını ben yerinde bulmu
yorum. Şahsi kanaatim; İstida Encümeni vicda
ni kanaatine göre inandığı hususta kararını ver
miştir. Bu kararı neden verdiler, diye arkadaş
larımızı tenkid etmekten ise, yapılacak teklif 
olsa olsa, konuşulacak rapor Dilekçe Encüme
ninin değil bizimkidir, demekten ibaret olabilir. 
Nihayet yeri geldiği için söylemek isterim yakın
da büyük hâdiseler geçmiştir. İstanbul'da 1da-
rei örfiye mahkemeleri faaliyettedir. Tabiî hak
lı birçok kararlar vermektedir. Fakat bu arada 
vakit darlığı ve kitle halinde muhakemeler dola-
yısiyle haksız olduğuna vatandaşların birçoğu
nun inandıkları hükümler de vermektedir. Bir-
gün bunlar huzurunuza gelecektir. O da mahke
medir, o da karar vermektedir. Onların karar
ları da mı burada haksız olduğuna inandıktan 
sonra, konuşıılmıyacaktır. Elbette konuşulacak
tır. Yüksek Meclis encümenlerin rapor olarak 
getirdiği bütün mevzuları konuşacaktır. Hangisi 
hakka ve adalete uygun ise onu kabul edecek
ti]-. Yoksa «bu hususta Arzuhal Encümeni maz
nun lehinde mütalâa beyan edemez.» demek su
retiyle vatandaşın uğradığı haksızlıklar varsa 
onlara karşı bu büyük müracaat kapısını kapı-
yamazsımz. 

ARZUHAL ENCÜMENİ REİSİ ABDÜR-
RAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (Konya) — 
Muhterem arkadaşlar, arkadaşımız Sırrı Ata
lay'm beyanatına göre Arzuhal Encümeni ken
disini mahkeme yerinde görmüş, delillerin tak
dirine tecavüz etmiş. Aynı mütalâayı kısmen 
arkadaşımız İzzet Akçal da tekrar ediyorlar; 
«Arzuhal Encümeni Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun tâyin ettiği hudut dışına çıkmış» diyorlar. 
Keza Sırrı Atalay affı hususi için, hastalık, 
yaşlılık gibi sebeler nazara alınır, dediler. 

Arkadaşlar, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 
sarahati karşısında bunlar isabetli de l id i r . 
Encümenimizin mazbatası bir inhadır, kabul 
veya reddi takdirinize aittir. 

Niein mütalâalar kanuna muhaliftir? Evve
lâ hususi af nedir? Teşkilâtı Esasiye Kanunu
muzun 42 nci maddesinde: (Reisicumhur, Hükü
metin inhası üzerine daimî maluliyet, veya şey-
hudat gibi şahsi sebeplerden dolayı muayyen 
efradın cezalarım ıskat veya tahfif edebilir...) 
denilmektedir. 
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Arkadaşlar; işte hususi af için Sırrı Ata-

lay'ın buyurdukları sebepler, Reisicumhura ait 
aflardır. Büyük Millet Meclisinin salâhiyeti 
cümlesinden olan af ise bunun haricindedir. 
26 ncı madde gereğince, Büyük Millet Meclisi 

•umumi veya hususi af ilânında mutlak salâhi
yeti haizdir. Büyük Millet Meclisinin adlî ha
tanın adlî yollarla düzeltileceğini ve Encümeni
mizin mahkemelerin salâhiyetine tecavüz etmiş 
olduğunu söylemişlerdir. Hususi af için sebebi 
gösterilmemiştir. Fakat hukukta, ceza huku
kunda sebep gösterilir. Adlî hata ihtimali veya
hut mahkûmun şahsi hali gibi.. Geçen sene bir 
radar istasyonu inşasında üç kişinin ölümüne 
sebebolduğu için mahkûm olan yüksek mühen
dis, hem adlî bir hata ihtimalinin mevcudiyeti 
itibariyle ve hem de mahkûmun şahsi hali iti
bariyle Yüksek Meclisin affına mazlıar olmuş
tur. Encümenimiz mahkemenin salâhiyetine te
cavüz etmiş değildir. Adlî hata adlî yollarla 
sabit olursa mahkemede halledilir. Adlî hatanın 
adlî yollarla sabit olması başkadır, adlî hata ih
timalinin mevcudiyeti başkadır. Hâdisemizde 
Başmüddeiumumi tashihi karar istemiş, redde
dilmiş, Heyeti Umumiyeye itiraz etmiş, redde
dilmiş. Başmüddeiumumiliğin noktai nazarına 
göre adlî hata mevcuttur. Temyiz Mahkemesi 
bunu kabul etmiyor. Biz burada delillerin han
gisi lehte ve hangisi aleyhtedir, bir şey diye
meyiz. Bu, mahkemeye aittir. Ancak Adlî yol
larla, adlî usullerle adlî hata sabit olmazsa Bü
yük Millet Meclisi mutlak hususi af salâhiyeti
ni kullanacağı zaman şüphesiz hata olup olma
dığı ihtimallerini de nazara alır. Bu memur 
Türk Ceza Kanununun 343 ncü maddesine göre 
mahkûm olmuştur. Maddenin esas unsuru işle
nen suçta zarar mülâhazasıdır. Memur hata 
etmiş, yanlış iş yapmış, bunlar üzerinde durmu
yoruz. Doğum olmadığı halde ilmühaber vermiş 
ve bu ilmühabere şahit olarak imza edecek in
sanların imzasını kendisi yazmi;,;, O sırada me
mur bir yerden bir yere nakledilmiştir. 

Memurun maaş vaziyeti, sıhhi durumu ve o 
anda alacağı 20 - 30 - 50 liranın kendisi üzerin
deki tesiri düşünülebilir. Memur iddiasında di
yor ki : Karım gebedir, doğurmak üzeredir, ben 
filân yere gideceğim, fakat ailem gebe olduğu 
için onu memleketimde bırakacağım. Doğumdan 
sonra nüfusa gitmesi, beyanname vermesi, ikra
miye alması bir zamana bağlıdır. îşte memur bu 

.1955 O M 
i zamandan istifade için ilmühaber alnug Ye nü

fusa kaydettirilmiştir. Şayet kansı çocuk do-
ğursaydı ortada bir suç olmıyacaktı. (Redaeti 
ahlâkiye var sesleri) 

Biz ahlâki redaet üzerinde durmuyoruz, yal
nız memurun içinde bulunduğu vaziyeti takdir 
size aittir. Biz hâdiseyi olduğu gibi naklediyo
ruz, nasıl isterseniz öyle karar verirsiniz, rey ve 
karar sizindir. 

ikinci kısma geçiyorum : Bu hâdisede adlî 
hata var mıdır 1 Vardır diyemeyiz, fakat adlî 
hata ihtimali vardır. O. o, sesleri) 

Müsaade buyurun, sözümü bitireyim. Her 
hâdisede olmaz bu. Bu memurun ailesi çocuğunu 
doğurmuş, mahkeme bunu kabul etmiyor. Baş-
müddeiumumilik de «bu bakımdan tahkikat 
noksandır, araştırılması lâzımdır.» diyor. Müd
deiumumiliğe müracaat edilmiş, araştırılmış, 
orada bir çocuk cesedi çıkmış, mahkeme diyor 

I k i ; bunun bu ailenin çocuğu olduğu tesbit edi
lemez. Fakat şunu da söylemek lâzımdır ki; ar
kadaşlar, çocuğun onun çocuğu olması ihtimali 
de vardır. Bunu da bırakalım, bizim vicdani 
kanaatimizde âmil olan en mühim mesele şudur: 
Mahkûm yedi nüfuslu bir memurdur. On yedi 
senelik de hizmeti vardır. Başka bir suçu yok
tur. Bir hata işlemiş, mahkûm olmuştur. Bu 
mahkûmiyetin gecikmesi ve sairesi yoktur. Bi
zi alâkadar etmediği için bunları aramadık. Me-

I mur memuriyet ve emeklilik hakkını tamamiyle 
kaybedecektir. Bizim için mühim olan budur, 
raporumuzda hâdisenin doğuracağı ağır huku-

I ki neticeler diye bahsettiğimiz de budur. Me
mur yedi nüfusludur, 1 6 - 1 7 sene memurluk 
ynpmıştır. Doğum gibi her zaman için aksi sabit 

1 olabilecek bir vakada bu memur bu şekilde bir 
beyanname veremez.-Mutlaka zaruri bir sebebi 

| vardır. Yani bu memur acınmaya lâyıktır. Bü-
j yük Millet Meclisince kabul edilecek hususi af-
j ların mühim sebebi budur. Encümenimiz adlî 
i hata yanında bunu da nazara almış ve mahkû-
I mu af yoluna götürmüştür. 
j İZZET AKÇAL (Rize) — Efendim, anlaşılı

yor ki, Arzuhal Encümeni yalnız acımaktan 
I mütevellit mahkûm lehine bir rapor kaleme al

mış bulunmaktadır. Bir mahkeme gibi delilleri 
tetkik etmedik demektedirler. Arzuhal Encü-
meni işi tetkik etmediyse hata ve ihmali ne su
retle anlamıştır. Kanun vâzu olarak Büyük 

| Millet Meclisi bütün bu ihtimalleri yani adlî 
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hatayı nazarı itibara almış ve bunun ıslah im
kânlarını temin edecek hükümler vaz'etmiş bu
lunmaktadır. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 327 nei maddesi mahkûmun lehine, mu
hakemenin iadesi hükümlerinden, şartlarından 
bahsetmektedir. Ve 5 nci numarasında (yeni 
vakıalar veya yeni deliller dermeyan edilip de 
bunlar yalnız başına veya daha evvelce izah 
edilen delillerle birlikte nazara alındıkları tak
dirde onun beraetini veya onun hakkında daha 
hafif bir cezayı tazammun eden kanunun hük
münü tatbik etmek suretiyle maznunun lehinde 
olursa muhakemenin iadesi yoliyle dâvanın tek
rar rüyet edileceği) hükmünü ihtiva etmekte
dir. 

Arzuhal Encümeni, bu gibi vakalarda mü
racaat kabul eder ve karar alırsa emsal olacak, 
buna uygun olarak kendilerine birçok işler in
tikal edecektir. Mahvoluyorum; şu kadar sene 
Devlete hizmet ettim yolunda istidalarla karşı
laşacak ve onlar hakkında da böyle karar ver
mek mecburiyetinde kalacaktır. Ben bunları 
buradan kendilerine bildirmeyi faydalı görü
rüm. Biz bu raporu reddetmekle bir vatandaşın 
hakkını iptal etmiş olmuyoruz. Muhakemenin 
iadesi yolu ile, bir hak sahibi ise, o hakkını teb-
yin ettirebilir. 

Bu bakımdan mütalâamda bir hata olduğu 
kanaatinde değilim, raporun reddini arz ve tek
lif ediyorum. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Rapo
runu müdafaa eden Dilekçe Encümeni Reisi ar
kadaşımız bize tezatlarla dolu noktai nazarını 
beyan etti. Meselenin tetkikinden anlıyoruz ki, 
af edilmesi mevzuubahsolan zat için adlî kapı
lar henüz kapanmış değildir. Adlî kapılar ka
panmamış ve yeni deliller serdedilmesi giti bir 
imkân mevcut iken bu imkân muvacehesinde da
hi îstida Encümeni araya girivor ve yalnız acı
ma hissinden ve çoluk çocuk sahibi olmasından 
mütevellit bir esbabı mucibe ile bize bir af in
hası getiriyor. Af inhası getirebilir ama bu af in
hasının da bâzı usul ve kaidelere riayet edilerek 
getirilmesi iktiza eder. Mücerret çoluk çocuk 
sahibi olmasından, 16 - 17 sene memuriyet ha
yatı olmasından ve acıma hissinden kuvvet alan 
af lâyihalarını buraya getirecek olan bir Di
lekçe Encümeni hapishaneye uğrarsa görecek
tir ne kadar çoluk çocuk sahibi, ne kadar acı
nacak halde mahkûmlar vardır, Onlar iyin de 
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birer af mazbatası buraya getirip Meclisten çı
karmak mı lâzım? 

Arkadaşlar; Arzuhal Encümeni bir mah
keme gibi hareket edemez. Bundan iki üç gün 
evvelki bir celsede Arzuhal Encümeninin vazi
fe ve salâhiyetlerini açık surette tâyin ettik, 
zikrettik ve vazifelerini tadadettik. Arzuhal En
cümeni bu vaziyette kendisine tâyin edilmiş 
olan vazifenin dışında bir muamele yapmakta 
ve mahkemenin verdiği ve katiyet kesbeden ad
lî bir karar aleyhine bir karar ittihaz etmekte
dir. Böyle bir şey mevzuubahsolamaz arkadaş
lar. Arzuhal Encümeninin yaptığı inha yerin
de bir inha değildir. Zaten bunun yerinde ol
madığı da Encümen namına yapılan müdafaa
dan anlaşılmıştır. Binaenaleyh raporun redde
dilmesi teklifine ben de iştirak ediyorum. 

REÎS — Sırrı Atalay, buyurun. (Kifayeti 
müzakere takriri var sesleri) Efendim altı arka
daş konuşmadan kifayet takririni reye koyama
yız. Sırrı Atalay vazgeçti, Sebati Ataman, bu
yurun. 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Muhte
rem arkadaşlarım, burada Arzuhal Encümeni 
Sözcüsü arkadaşımın beyanatını dinledikten son
ra meselede artık adlî bütün yolların kapanmış 
olduğunu anlamış bulunduk. O itibarla Bahadır 
Dülger arkadaşımın sarahaten burada ifade etti
ği şekilde bu meselede mahkûm için adlî yolların 
tamamiyle kapanmış olmadığı yolundaki iddia 
kanaatimce varit değildir. îadei muhakeme yeni 
bir delilin ortaya çıkması veya çıkarılması tak
dirinde mümkündür. Yeni delil olarak ortada 
çocuk cesedi vardır. Salahiyetli mahkemelerce 
çocuk cesedinin delil kıymeti üzerinde durulmuş, 
bu çoeuk cesedi mevzuu delil olarak adlî makam
larca tetkik edilmiş ve hükme bağlanmıştır. Bu 
çocuk cesedinin delil kıymeti olduğu Temyiz Sav
cılığınca iddia edilmiş, kıymeti olmadığı Temyiz
ce kabul olunmuştur. Mahkeme «Bu çocuğun o 
çocuk olup olmadığını tesbite imkân bulunamaz» 
demiş. Temyiz Mahkemesi karara bağlamış; bi
naenaleyh artık bir iadei muhakeme mevzuu, bu 
çocuk cesedi iddiası üzerine bina edilemez. Bu 
yollar kapanmıştır, bu bir. 

İkinci mesele; adlî hatâ var mıdır, yok mu
dur mevzuu. Adlî hata varsa adlî hatayı doğru
dan doğruya adalet yollarından halletmek müm
kün olduğu gibi, adalet yolları tamamen kapan-
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diktan sonra da bir vakıai maddiye adlî hatayı 
ortaya koyarsa onun için de af yolu vardır. Ar
kadaşım diyor ki : «Biz adlî hata olduğu iddia
sında değiliz, biz, affın diğer bir sebebi olması 
lâzımgelen atıfete lâyık olması keyfyeti üzerin
de duruyoruz. Atıfete lâyık mi, değil mi? Bu 
mevzu üzerinde konuşmamız gerekir.» 

Benim anladığım şudur; ben mahkemelerce 
sabit olarak kabul edilmiş olan vakıalar üzerin
de duruyorum: Bir memur hilaf i hakikat bir il
mühaber tanzim etmiş, iki şahsın imzasını atmış, 
çocuğum doğdu demiş, bundan dolayı da mah
kûm olmuş. Yedi tane çocuğu varmış, bu mah
kûmiyetin neticesi olarak 17 senelik hizmeti fe
da edecek, her türlü haklardan, memuriyetler
den mahrum kalacak. Arzuhal Encümeni der 
ki ; «Şu ceza bu suç için çok ağır, yazık olur, 
atıfetinize, merhametinize lâyıktır.» der. Benim 
anladığım budur. Benim kanaatimce de atıfe
tinize lâyıktir. Arzuhal Encümeni ayrıca der k i ; 
«Meseleyi tetkik ettim, meselede şu ihtimali gö
rüyorum, atıfet isteğini takviye ediyor, o da şu
dur : «Encümen, hakikaten adamın karısı hâ
mile olduğu zaman memuriyetinin nakli dola-
yısiyle nakil ilmühaberini peşinen almış olması 
gibi bir hal mevcut. Çocuğun ondan sonra ölme
si ihtimali de mevcuttur» diyor. Burada şu ha
tıra gelebilir, o cesedin o çocuğa aidolduğu is
pat edilememekle beraber, o çocuğa aidolmama-
sı ihtimali de ispat edilemez. Böyle tereddütlü 
vaziyette sizden atıfet istemekte biraz daha ce
saretleniyor. «Bu adam çocuğu olmadığını bile 
bile yüzde yüz katiyetle bu ilmühaberi tanzim 
etmiş, sahtekârlık yapmış ve bu hareketi neti
cesi şöyle bir menfaat temin etmiş şeklinde bir 
delil mevcudolmadığmdan ben bunu atıfete lâ
yık buluyorum.» diyor. Bendeniz de lâyık görü
yorum, arkadaşlar! 

REÎS — Müzakerenin kifayeti hakkında bir 
takrir vardır, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakerenin kifayetini saygı ile teklif ey

lerim. 
Trabzon 

Sabri Dilek 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkındaki 
takriri kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. ! 
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Arzuhal Encümeni mazbatasının reddi hak

kında bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen Arzu

hal Encümeni mazbatasının reddini teklif edi
yorum. 

Rize Mebusu 
İzzet Akçal 

REİS — Takriri reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
miş ve Arzuhal Encümeni mazbatası reddedil
miştir. 

5. — Sivas Mebusu Etem Erdinç ve 2 ar
kadaşının, İş Kanununun 38 nci maddesinin ta
dili hakkında kanun teklifi ve Çalışma Encü
meni mazbatası (2/113) (1) 

(Mazbata okundu) 
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen 

var mı? 
Söz istiyen olmadığına göre mazbatayı reyle

rinize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiş Ve teklif, reddedilmiştir. 

6'. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1955 yı
lı Mart, Nisan ve Mayıs ayları hesabı hakkında 
Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbata
sı (5/22) (2) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz. 

(Mazbata okundu) 
REÎS — Efendim ittılamıza arz edilmiştir. 

7. — Konya Mebusu Hidayet Aydmer'in, 
Arzuhal Encümeninin 1 . IV . 1955 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 847 sayılı Kararın Umu
mi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzu
hal Encümeni mazbatası (4/125) (3) 

RElS — Mazbatayı okuyoruz. 

(Mazbata okundu) 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Arkadaşlar; ben burada komisyonun noktai 
nazarının leh ve aleyhinde bulunacak değilim. 
Yalnız öteden beri hepinizin tenkid ettiğiniz bir 
zihniyetin önümüze gelmiş olmasından duy
duğum acı ile konuşmak istiyorum. Bir cami 

(1) 281 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 4 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(3) 5 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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vardır, 1927 yılında Tekel idaresine depo ola- I 
rak kiralanmış. Aradan zaman geçmiş her yer
de olduğu gibi orada da nüfus çoğalmış, ca
miler kâfi gelmemeye başladığı için halk camii-
mizi boşaltın, diye müracaat etmiş. Evkaf İda
resi müracaatı doğru bulmuş, ihtiyaca kâfi 
gelmiyen camilere, hiç olmazsa bir tane daha 
ilâve suretiyle halkı memnun etmek istemiş, 
tahliyesi için Tekel tdaresine müracaat etmiş, 
fakat Tekel idaresi çıkmak istememiş. 

Arkadaşlar; ikisi de resmî daire, birisi 
Evkaf, diğeri Tekel. Tekel İdaresi, müracaa
tı haklı görüyor ama Millî Korunma Kanununa 
göre beni çıkaramazsın diye direniyor. 

işte arkadaşlar sakat zihniyet buradadır. Bâ- | 
zı Devlet daireleri bir mevzu itibariyle ant-
tant kaldıkları halde işi kırtasiyeciliğe dökü
yorlar, burada da Tekel idaresi, Evkafa, git 
dâva aç diyor, Evkaf da açmıyor. Hatırımda 
kadığma göre, Hidayet Ay diner'in takririnde 
zikredildiği veçhile istanbul'da Çarşıkapı ta
rafında bir camiin aynı şekilde tahliyesi için 
mahkeme mahkeme dolaşan vatandaşlar sene
ler geçtikten sonra bu hakkı kazanarak camii 
boşalttırdılar. Şu halde bu cami için Evkaf ne 
bekliyor? Filhakika Millî Korunma Kanununa 
göre müstecirin hakkını gözeteceğiz. Ama ikisi 
de âmme hizmeti gören Devlet dairesi işi kır
tasiyeciliğe dökmek suretiyle vatandaşı mem- ı 
nun etmek istemiyor. 

Arkadaşlar, sizlere bunu işaret etmek is
tiyorum. Mademki memleket hizmeti görmek 
istiyoruz, Tekel Bakanı emir versin, derhal 
camii boşalttırsın. Vicdan hürriyeti sahasın
da geniş imkânlar veren yüksek Meclis, 
o camii kurmuş olan kütleyi memnun etsin. 
istirhamım budur. Yoksa encümen haklıdır, 
Hidayet Aydmer arkadaşımız haksızdır, mesele 
bu değildir. Mesele şudur arkadaşlar; kırtasi
yecilikten elimizi çekelim, Evkaf idaresi şa
yet sözünü bakanlığa geçiremiyorsa Başvekil 
buna el koysun ve bu iş kökünden halledilsin. 

REÎS — Başka söz isteyen olmadığına göre 
Arzuhal Encümeninin mazbatasını reyinize ar-
zediyormu Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8. — Bolu Mebusu Selâhattin BaysaVm, Ar
zuhal Encmeninin 16 . V . 1955 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 1879 sayılı Kararın Umumi 
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Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal 
Encümeni mazbatası (4/139) (1) 

RElS — Arzuhal Encümeninin mazbatasını 
okutuyorum. 

(Arzuhal Encümeni mazbatası okundu) 
RElS — Mazbata üzerinde söz istiyen yoktur. 

Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Mazbata kabul edilmiş ve Bolu Me
busu Selâhattin Baysal'm itirazı reddedilmiştir. 

9. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
Arzuhal Encümeninin 25 . II . 1955 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 324 sayılı Kararın Umu-
mi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Ar
zuhal Encümeni mazbatası (4/103) (2) 

(Arzuhal Encümeni mazbatası okundu) 
REİS — Mazbata üzerinde söz istiyen yoktur. 

Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Mazbata kabul edilmiş ve 324 sayılı 
Karar tasvibedilmiştir. 

10. —• Aydın Mebusu Cevat Ülkü ve Nail 
Geveci'nin, Arzuhal Encümeninin 25 . II . 1955 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 366 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair tak
riri ve Arzuhal Encümeni mazbatası (4/108) (3) 

REÎS — Arzuhal Encümeni mazbatası oku
nacak. 

(Mazbata okundu). 
REİS — Cevat ülkü. 
CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Muhterem arka

daşlarım; Arzuhal Encümeninin itirazımızı mucib-
olan kararında adı geçen tabiiye öğretmeni Os
man özeke 'nin mâruz kaldığı muamelenin burada 
bir hulâsasını yapmak suretiyle hâdiseyi nazar
larınızda canlandırmak istiyorum. Bursa Ziraat 
Mektebi Tabiiye öğremeni olan Osman özeke 
1949 senesinde tekaüde sevk ediliyor. Emekli Ka
nununun 39 ncu maddesinin B fıkrasına göre 
emekliye sevk olunduğu anlaşılan bu arkadaşımız 
Şûrayi Devlete müracaat ederek esbabı mucibe-
ye müstenidolmıyan tekaütlük muamelesinin yer
sizliğinden dolayı iptal dâvası açıyor Şûrayı 
Devlet de tekaüde sevk hakkında alman kurarın 

(1) 6 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 7 sayılı matbua zaptın sonundadır, 
(3) 8 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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yersizliğinden bahsile eski vazifesine dadesino 
karar veriyor. Ziraat Vekâletince tekrar iade 
edilen bu öğretmenin evvelce tekaütlük anında 
kendisine verilmiş olan tekaütlük aylıklarının 
da istirdadı cihetine gidiliyor ve hepsinin top
tan geriverilmesi isteniyor ve almıyor. Bu zat 
bilâhara müracaat ediyor, diyor ki : Bu müddet 
zarfında benim tekaüt maaşlarımı istirdat etti- i 
niz, hiç olmazsa esas olan maaşlarımın verilmesi 
lâzımdır. Buna da Ziraat Vekâleti; maaş bir hiz
met karşılığıdır, siz bu müddet zarfında vazife 
görmediniz ki size maaş verelim, diyor. Maaşını 
alamıyor. Bunun üzerine arada bu vaziyette ge
çen 13 aylık zaman zarfında yaptığı bütün mü
racaatlar karşısında bu sefer bu tekaütlük mua
melesini yapan vekâlet ve vekil hakkında tazmi
nat açması lâzımgeleceği kendisine bildiriliyor, 
ve bunun üzerine Bursa Asliye Hukuk Mahke
mesinde açtığı dâva ile, yersiz ve haksız bir fiil
den dolayı 13 aylık maaşlarının tazmini hakkın
da istihkak talebediyor. Dâva rüyet edildiği sı
rada, Emekli Sandığı Kanununa müsteniden te
kaütlük muamelelerinde hiçbir esbabı mucibe ser-
dine lüzum olmadığına ve bu karar nihai olup 
hakkında hiçbir mercie müracaat edilemiyeceği-
ne dair Meclisten tefsir çıkıyor. Tefsirler ma
kabline şâmil olduğundan Hazine Vekili bunu 
mahkemeye ibraz ediyor. 

Mahkeme de bu tefsir kararı mucibince bu 
Osman özeke'nin tazminat dâvasını reddediyor. 

Bunun üzerine çeşitli yollarla yaptığı mü
racaatlarda tekaütlük ve vazife aylıklarını ala-
mıyan bu vatandaşın tazminat talebi de redde
dilmiş bulunuyor. 

Halen alil, hasta ve bikes olan bu zat Arzu
hal Encümenine müracaat ediyor. 

Arzuhal Encümeni, Ziraat Vekâletinden ma
aş verilmemesi sebebini soruyor. Aynı cevap tek
rar ediliyor : Vazife görmemiştir; maaş bir hiz
met karşılığıdır, onun için verilemez, deniyor. 
itirazımız Arzuhal Encümeninin 10 . I . 1955 
tarih ve 366 sayılı kararmadır, çünkü, onda bir 
inceleme ve tetkikat yapılmaksızın, doğrudan 
doğruya; «Osman özeke bir tazminat dâvası 
açmıştır, bu tazminat dâvası adlî kaza mercile
rince reddedilmiş olduğuna göre artık encümeni-
mizce incelenip bir karara bağlanması mümkün 
bulunmamaktadır.» deniliyor. Bu vaziyet karşı
sında talebimiz; on üç aylık zaman için verile- | 
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I miyen maaşına mukabil istirdadolunan tekaüt

lük maaşının verilmesidir. 
Arzuhal Encümeninin kararı bizi tatmin et-

I memektedir. Onun için bu vaziyette, bu şekilde 
bir karar almış olan Arzuhal Encümeninin bu 
kararının yüksek tasvibinizle, reylerinizle reddi 
ile meselenin yeniden tetkika tâbi tutulmasını 
talebediyoruz. Bu itibarla bu itirazımızı huzu
runuza getirmiş bulunuyoruz. Takdir sizlerin
dir, arkadaşlar. 

REÎS — Hamdi Sancar, buyurun. 
HAMDİ SANCAR (Denizli) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, öğretmen Osman özeke hak
kında arkadaşım öevat Ülkü'nün talep ve mü
talâalarına peşinen katıldığımı ifade ettikten 
sonra diğer bir hususu arz edeceğim.* 39 ncu 
maddenin sonradan yapılan tefsirinde emeklilik 
tasarruflarına karşı hiçbir makam ve mercie iti
razda bulunulamıyacağı vakıası ile bu meselede 
Osman özeke'nin emekliliğinin, Şûrayı Devlete 
vâki müracaat üzerine iptaline dair karar almış 
olması bakımından bir münasebeti yoktur. Yani 
ahiren vâki tefsirdeki «her türlü mercilere mü
racaatı selbeden» hükmün makabline olan şümu
lü dahi bu meselenin müspet şekilde mütalâasına 
mâni değildir. O noktaya temas etmek istiyorum. 
Çünkü, Şûrayı Devlet bir idari kaza mercii ola
rak bu husustaki sözünü söylemiş ve kararını 
vermiştir. Enteresan olan taraf, emeklilik tasar
rufunu, o gün mer'i olan hükümlere göre iptal 
etmiş ve bu zatı tekrar vazifeye çağırmıştır. Ken
disinden, evvelce almış olduğu emeklilik maaş
ları istirdadolunduktan başka bu müddet zar
fındaki memuriyet maaşı da verilmemiş. Ondan 
sonra, Arzuhal Encümeninin, kaza mercilerinin 
kapılarının açık olduğu müddetçe tetkikat yapa-
mıyacağı esası kabul edidiğine göre, asliye hukuk 
mahkemesine dâva açılmış olmasına rağmen ora
sının da kapanmış olması, yani ne idari, ne adlî 
kaza mercilerinin meseleyi tetkik etmek için elle
rinde şimdi hiçbir imkân ve fırsat kalmamış ol
ması, meselenin karakteristik tarafını teşkil eder. 
Bu zatın başka bir yoldan bu hakkının ele alın
masına artık imkân kalmamıştır. Bu itibarla Ar
zuhal Encümeninin kararının Yüksek Heyetiniz
den ıslahı lâzım gelir, çünkü bir adaletsizlik kar
şısında bulunuyoruz. Bu itibarla bendeniz de 

j arkadaşım gibi bu memlekete seneleree hizmet et-
i miş -ve içimizden birçok arkadaşların hocası bu-
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lunmuş olan bu zatın bu mağduriyetinin telâfisi
ni rica ve istirham ediyorum. 

RElS — Fahri Ağaoğlu 
ARZUHAL ENCÜMENİ REİSİ ABDÜR-

RAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (Konya) — 
Muhterem arkadaşlar; bu zatın Büyük Millet 
Meclisinden istediği şudur: Son kısmını okuyo
rum: «Fakat hiç olmazsa mezkûr devrede mü
tekait sayılmam icabederkem yine hakkımın ve
rilmemesi ve 14 aylık nafakamdan mahrum edil
miş bulunmam sebebiyle durumun izalesi ve hak
sızlığın telâfisi için Yüksek Meclisin himayesine 
sığınmış bulunuyorum. Artık gidecğim bir mer
ci ve müracaat edeceğim nüfuzlu bir tanıdığım 
yoktur. Yüksek Meclisin adaletine güveniyo
rum. Tekaüt maaşlarımın istirdadı sebebiyle 
14 aylık maaşlarım nispetinde borçlanmış bulu
nuyorum. Lâzımgelen tetkikatm en kısa bir za
manda ikmali ile istihkakımın ödenmesi için ge
reken kararın verilmesini bilhassa istirham ede
rim.» 

Arkadaşlar, iş paraya taallûk edince mutlaka 
bunun halli, ya adlî kaza merciine veyahut idari 
kaza merciine aidolacalktır. Biz Yüksek Heyeti
nizin öteden beri tebellür eden içtihadına uya-

1. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Kars'
ta münteşir Ekinci Gazetesinin 3 Mayıs 1955 
tarihli nüshasında intişar eden «Bir nöbetçi, ya
sak bölge dışında bir genci vurdu» başlıklı hava
disin doğru olup olmadığına, doğru ise müseb
bipleri hakkında ne gibi muamele yapıldığına da
ir sualine Millî Müdafaa Vekili Vekili Fuad Köp-
rülü'nün tahrirî cveabı (7/96) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Kars 'in Yenimahalle 'sinde oturan Erol Kazak 

adında bir genç arkadaşlariyle birlikte Kars 
(Kanlı Tabya) civarında top oynarken Kanlı 
Tabyada nöbet bekliyen bir er tarafından vurul
duğu ve bu hâdisenin halk üzerinde huzursuzluk 
doğurduğu Kars'ta münteşir Ekinci Gazetesinin 
3 Mayıs 1955 tarihli nüshasında (Bir nöbetçi, ya
sak bölge dışında bir genci vurdu) başlıklı yazı
dan ve haricen alman malûmattan anlaşılmakta
dır, 
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rak böyle bir meseleye Arzuhal Encümeni baka-
maz, diye karar verdik. Bilâhara meseleyi yeni
den tezekkür eden encümenimiz eski kararın 
muitlak isabeti üzerinde durdu ve bahusus son 
nizamname tadili esasları dâhilinde hareket edil
miştir. Takdir Büyük Millet Meclisine aittir ar
kadaşlar. 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Bir sual. Müs-
tedinin, dilekçesinde tekaüt maaşı mahiyetinde 
verilmekte iken istirdadolunanların iadesi husu
sunda talebi vardır. Halbuki encümen sözcüsü 
arkadaşımız doğrudan doğruya adlî kazada rü-
yet edildiğini söylüyor. 366 sayılı Kararı okur
larsa burada adlî kazadaki bir haksızlıktan mü
tevellit bir tazminatın verilmesi mevzubahistir. 

ARZUHAL ENCÜMENİ REİSİ ABDÜR-
RAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (Konya) — 
Paraya taallûk edince ya adlî kazaya tâbidir, ya 
idari kazaya tâbidir. Yani bu zat bir haksızlığa 
uğramışsa bunun tazminini Büyük Millet Mecli
sinden istiyebilir. 

REÎS — Efendim, ekseriyet kalmamıştır, 
7 Aralık Çarşamba ıgünü saat 15 te toplanılmak 
üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,15 

Hâdisenin suruti cereyanı ile müsebbipleri 
hakkında yapılan muamelenin ve hudut bölgesi 
olan Kars'ta cereyan etmekte olan bu gibi hâdi
selerin önlenmesi hususunda alınan tedbirler 
hakkında Sayın Millî Müdafaa Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevap verilmesine delâletlerini 
saygılarımla rica ederim. 

12 . V . 1955 
Kars Mebusu 

* Mehmet Hazer 

T. C. 
M. M. V. 5 . XII . 1955 

Kara Kuvvetleri Kumandanlığı 
Askerî Mahkemesi 

Sayı : 304/2075-H. §. 

T. B. M. M. Riyasetine 
16 . V . 1955 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 1491-6037-7/96 sayılı emirle-
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riyle alınan Kars Mebusu Mehmet Hazer tara
fından verilen tahrirî sual takriri cevabıdır : 

Kars'ta münteşir Ekinci gazetesinin 3 Ma
yıs 1955 tarihli nüshasında intişar eden (Bir nö
betçi yasak bölge dışında bir genci vurdu) baş
lıklı havadis hakkında gereken incelemeler ya
pıldı. 

Hâdise aşağıda yazılı olduğu şekilde cereyan 
etmiştir : 

1 Mayıs 1955 Pazar günü saat 15 raddele
rinde Kars'ın Kanlı Tabyasına 250 metre mesa
fede birinci yasak bölge dâhilinde bulunan ve 
geçilmenin yasak olduğu filâmalarla işaretlen
dirilen Kanlı Tabyaya giden yol üzerinde Taş
köprü mevkiinde bekliyen silâhlı nöbetçi Ali 
Geyik, geçilmesi yasak olan bu bölgeden geçmek 
istiyen ve nöbetçinin ihtarına rağmen geçmek
te ısrar eden Erol Kazak adındaki gencin geç
mesine mâni olmak için kolundan tutup dışarı 
çıkarmak isterken Erol Kazak nöbetçiye muka
vemet etmiş, bu durum karşısında nöbetçinin 
omuzunda bulunan silâhını çıkarması üzerine 
Erol Kazak mukavemete devam ederek tüfeği 
namlusundan tutmuş tüfek dipçiği erde olduğu 
halde çekişmeye başlamışlardır. Bu sırada nö
betçinin yere düştüğü, tüfeğin dipçik, kabza ve 
harbisinin, erin elbisesinin çamur olduğu ve erin 
tüfeği Erol'un elinden kurtararak bir el ateş et
tiği bu suretle Erol'un sol fahiz dış gerisinde 
politeanın 12 santim yukarısında 12 gün mûtat 
iş ve gücüne mâni olacak surette yaralandığı 
anlaşılmıştır. 

Birinci yasak bölge sahasına halkın hayvan
larını soktuğu, yol bahanesiyle yasak bölgeden 
geçmek istiyenlerden bâzılarının tabyalardaki 
tesislerde mevcut demir, kereste ve taşları al
dıkları, bunlara mâni olmak için Tümen K. İl
gınca vilâyet ve belediyeye sık sık müracaat 
edilerek halkın tenvir edilmesi için ilânlar ya
pıldığı da anlaşılmıştır. 

Hâdisenin cereyan ettiği mahal yasak bölge 
dışında olmadığı gibi olayın halk üzerinde hu
zursuzluk yarattığı iddiaları da mahallen yapı
lan tahkikat sonunda varit görülmemiştir. 

Kanlı Tabya esliha ve patlayıcı maddeler de
posu olarak kullanılmaktadır. Hâdisenin 14. Sü
vari Tümeni Askerî Mahkemesine intikal etme
si üzerine yapılan muhakeme sonunda; 

Erol Kazak'ın nöbetçi eri Ali Geyik'e fiili 
taarruzunun sabit görülerek ve yaşı itibariyle 
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de tenzilât yapılarak Türk Ceza Kanununun 266 
ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince 20 gün 
hapis ve 100 lira ağır para cezasiyle mahkûmi
yetine, 12 lira hare alınmasına ve fakat maznu
nun mahkemedeki hali, geçmiş mahkûmiyetinin 
bulunmaması ve ileride de suç işlemiyeceğine 
kanaat getirilerek cezasının teciline, diğer maz
nun er Ali Geyik'in durumu 2771 sayılı Ordu 
Dahilî Hizmet Kanununun silâh istimaline ce
vaz veren 83. maddesinin hudut ve şümulünde 
görülmekle beraetine karar verildiğini arz ede
rim. 

M. M. V. V. 
F. Köprülü 

2. — Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'vn, tra
fik sigortaları ücretlerinin ne sebeple değişiklik
ler gösterdiğine dair sualine İktisat ve Ticaret 
Vekili Sıtkı Yırcalı'nm tahrirî cevabı (7/102) 

16 . V . 1955 
özü : Trafik sigortaları ücretle
rinin şayanı hayret değişiklikler 
göstermesi sebebine dair İktisat 
ve Ticaret Vekâletinden yazılı 
soru. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu na

kil vasıtalarının sigortalanmalarını mecburi kıl
mıştır. Ancak, millî sigorta şirketlerinin iste
dikleri ücretler birbirinden şayanı hayret ve 
teessüf farklar göstermektedir. Buna şahit olan
lar, vekâletçe tespit edilmiş tarifelerin durumu
nu üzülerek seyretmektedirler. Hüsnüniyetine 
şüphe etmediğim vekâlete, ilgili şirketlerin tel
kin ettiği tarifeler pek haklı görünseler de tat
bikatı görenler, istenen ücretlerin hiçbir aktü-
er hesabına istinadetmeden, tetkiksiz olarak ta
hakkuk ettirildiğini öğrenirler. Bu suretle, bâ
zı şirketlerin, ya havsalanın alamıyacağı nis
petlerle kâr sağlama yolunda olduğuna inan
mak, veya diğer bâzı şirketlerin ise, «karşılığını 
ödiyemiyeceği taahhütleri imzalamak gayretin
de olduğunu» sanmak gerekmektedir. 

Vekâletçe yapılacak acele bir tetkik yüz bin
lerce vatandaşı ilgilendiren mühim bir mese
lenin aydınlanmasına yarıyacaktır. 

Muttali bulunduğum birkaç hususu aşağıya 
sıralıyorum : 

«Taşıtın, nakliyat muhataraları ve duçar ol-
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duğu bütün kazalar, şirketler, yangınlar, sigor
ta idaresini alâkadar etmez» diye makine ile 
ayrıca bir kayıt düşürülmüş matbu bir poliçe j 
elimizdedir. Bu kayıtlara rağmen güya sigorta 
edilmiş, küçük ve nihayet birkaç bin liralık bir 
otomobil için, yıllar yılı mecburi olarak 290 
küsur lira istiyen ve tahakkuk ettiren bir A. 
Şirketine mukabil, bugün daha pahalı ve daha 
büyük bir otomobil için B. Şirketi 162 lira ile 
yetinmekte ve taşıtı sigortalamış bulunmakta
dır. Bir C şirketi de biraz daha küçük bîr oto
mobili, bir müddet önce yaptığı mukavele ile 
121 liraya sigortalamış, fakat bundan büyük 
tenzilat da yaparak 72 lira almış ve bagün bu 
ücretle otomobili sigortası altında tutmakta de
vam. etmiştir. 

Şu duruma göre : 
1. Sigorta şirketleri için tesbit edilen tari

fe ilmî bir esasa istinadetmek gerekirken; si
gorta mevzuunda hiç ehemmiyeti olmıyan bir 
«silindir adedi» nazara alınmış ve 6 silindirli 
küçük, büyük yeni, eski, lüks, basit, 3 bin li
ralık, 40 bin liralık vasıtalar arasında hiçbir 
fark gözetilmemiştir. A. Şirketi hiçbir tenzilât 
yapmadan Trafik Müdürlüğü yakınma bir bü
ro kurmak suretiyle müracaatçılardan bu para
yı almaktadır. 

2. 162 liraya sigorta yapan ve bunu yap
maya halen de tâlibolan ikinci el bir prodük
tör, yüzde yüze yakın fark istiyen A.. Şirketin
den daha fazla garanti göstermekte ve tıafik 
idaresince mâkul bir poliçe vermektedir. 

3. 121 lira üzerinden tenzilât yaparak 72 
liraya sulh olan prodüktörün cari mukavelesi, 
üzerinde durulmaya değer bir vesikadır. Her 
halde bu şirket de mukavelelerinde aktüer he
saplarına, ilmî esaslara dayanmak zorunda
dır. 

Şu izahata nazaran : 
Meselâ 290 liralık tarife yüksek ise neden 

hakiki hesaplara göre tesbit edilmemiş, otomo
bil ve sair motorlu vasıtaların sahipleri % 100 
ler civarında zarara sokulmuştur? 1 

Tarife uygun ise ve fahiş değilse, dörtte bir
den bile aşağı veya yarıya yakın bedellere bağ
lanan sigorta poliçeleri gerekli teminatı haiz 
midir ve bu nasıl mümkündür? 

Fazla ücret alanların mı halkı sömürdüğüne, 
yoksa eksik ücretle sigorta muamelesi yapan- I 
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larm mı halkı kandırdığına ve Ödiyemiyeeekle-
ri rizikoları garanti ettiklerine inanmalıyız? 

Umumi efkârın ve ilgililerin aydınlanması, 
ona göre gereğine başvurulması için bu soru
larımın yazılı olarak cevaplandırılmasının İkti
sat ve Ticaret Vekâletine havalesini saygı ile 
rica ederim. 

Sinob Mebusu 
Muhit Tümerkan 

T. C. 
İktisat ve Ticaret Vekâleti 2.XII.1955 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1/3485 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

18 . V . 1955 - 1537/6160 sa. ya. ka : 
Trafik sigortaları ücretlerinin ne sebeple de

ğişiklikler gösterdiğine dair Sinob Mebusu Mu
hit Tümerkan tarafından verilen tahrirî sual 
takriri mütalâa olunmuş ve bu husustaki ceva
bımız aşağıda arz edilmiştir. 

Sualin cevabına girmeden evvel, alâkalı ka
nunun başlıca prensipleri1 üzerinde durmak ve 
mukaddeme olarak bunları kısaca ele almak ye
rinde olacaktır. 

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, mem
leketimizde ilk defa olarak mecburi malî mesuli
yet sigorta sistemini vaz'etmiş ve gerek mesuli
yete ait umumi hukuk esaslarında, gerek şimdi
ye kadar tatbik olunan sigorta şekillerinde ehem
miyetli değişiklikler meydana getirmiştir. 

Bu arada, bugüne kadar umumi hükümlere 
ve haksız fiile dayanan hukuki mesuliyet yerine, 
«illiyete müstenit mesuliyet» prensibi ikame edil
miştir. Bu suretle, her hangi bir kazaya sebebiyet 
veren motorlu nakil vasıtası sahibi, kaza netice
sinde vukua gelen maddi ve bedenî zararları taz
minle mükelleftir. Ancak, motorlu nakil vasıta
larını kullananlar, zararın vukua gelmemesi' için 
hal ve maslahatın gerektirdiği bütün dikkat ve 
itinada bulunduklarını veya bu dikkat ve itina 
gösterilmiş olsa bile zararın önlenemiyeceğini is
pat ederlerse, bu mükellefiyetten kurtulacaklar
dır. (Madde 50). Bu husus sigortalıların ve do-
layısiyle sigortacıların mükellefiyetlerini geniş
letmektedir. 

Bundan başka, sigorta mukavelesinden veya 
sigortaya ait kanunlar hükümlerinden doğan ve 
tazminat miktarının azaltılması veya kaldırılma-
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sı neticesini veren istisnai hallerin, zarar gören- I 
lerin haklarına müessir olmadığının kabul edil
mesi ve bu gibi hallerde sigorta ettiren aleyhine 
tatbik ve infaz kabiliyeti mahdut olan dâva aç
ma imkânının verilmesi de, sigortacıların tazmin 
mükellefiyetini ağırlaştırmaktadır (Madde 53). 

Bu durum muvacehesinde, eski tarifeye kı
yasla veya bu tarifeden hareketle her hangi bir 
motorlu kara nakil vasıtaları mecburi malî me
suliyet sigorta tarifesi ihzarı mümkün olmadığı 
gibi, kendi mevzuat, imkân ve şartlarına göre 
hazırlanan Avrupa memleketleri tarifelerinden 
de tam istifade imkânı bulunamamıştır. 

Bu itibarla, memleketimizde ilk defa tatbik 
edilen Mecburi Malî Mesuliyet Sigortasına ait 
elimizde istatistikî malûmat mevcut olmadığın
dan, fiilî neticeler alınıncaya kadar ve tecrübe 
mahiyetinde olarak, bir senelik müddet için bir 
tarife hazırlanması zarureti karşısında kalınmış
tır. 

Mezkûr tarifenin hazırlanmasında, memleke
timizin içinde bulunduğu hususi şartlar, yolları
mızın durumu ve motorlu nakil vasıtası kulla
nanların evsafı dolayısiyle çok yüksek rakamla
ra baliğ olan trafik kazalarını göz önünde tut
mak mecburiyetiyle karşılaşılmıştır. Nitekim 
memleketimizde bugün kaydedilen trafik kaza
ları diğer memleketlere nazaran ve nispet ola
rak çok büyük rakamlar arz etmektedir. Faraza 
nüfus ve taşıt kesafeti bakımından bizdeki tra
fik ölümü nispeti, bir an için 50 milyon motor
lu vasıtası olan ve trafik kazaları her yerden 
fazla olduğu her zaman söylenen Birleşik Ame
rika'ya intikal ettirilerek hesaplanacak olursa, 
orada bir senede 1 440 000 kişinin ölmesi icabe-
der. Onların ölüm nispetine göre ise, bizde se
nede 22 kişinin ölmesi lâzım gelir. Halbuki mem
leketimizdeki senevi trafik ölümü miktarı, İs
tanbul Belediye Trafik Mütehassıslığının verdi
ği rakamlara göre 1 200 ü mütecaviz olup Ame
rika'ya kıyasen durumumuz 50 misli vahamet 
göstermektedir. 

Bu şartlar ve malûmat yokluğu içinde, uzun 
tetkikler neticesinde hazırlanan tarife muhtelif 
mercilerin tetkikinden geçirilmiştir. Nitekim ev
velâ Kaza Komitesince hazırlanıp vekâletimize 
tevdi olunan tarife çok yüksek bulunmuş ve mu
cip sebepleriyle diğer memleketler tatbikatiyle 
mukayesesi gayri kâfi görüldüğünden reddedil- 1 
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mistir. Bunu üzerine Kaza Komitesine verilen 
direktiflere göre ilk . teklife nazaran takriben 
yüzde otuz bir tenzilâtı derpiş eden bir,tarife 
hazırlanmış ve bu tarife tanınmış iş adamlarımız 
ile profesörlerden müteşekkil Sigorta Tetkik 
Kuruluna incelettirilmiş ve alman netice Birleş
miş Milletler Teknik Yardım Teşkilâtından da
vet edilerek halen vekâletimizde çalışmakta olan 
ve sigorta âleminde bir otorite bulunan isviçre'-
li Dr. W. Bruhlmann'a tetkik ettirilmiştir. 

Bu tetkikat neticesinde, elde sahih ve katî 
bir tarife yapmaya kâfi istatistikî malûmat ve 
tatbikat neticeleri mevcut bulunmadığına göre, 
bir taraftan sigortacıları koruyacak ve yaşama
sını temin edecek teknik ihtiyatlar tesisine im
kân verebilecek, diğer taraftan alâkalı sigorta
lıları lüzumsuz tediyelere mecbur bırakmıyacak 
bir tarzda ve 1149 sayılı Sigorta Şirketlerinin 
Teftiş ve Murakabesi hakkındaki Kanunun 17 
nci maddesi hükümlerine göre âzami olarak bir 
tarife tasdik edilmiştir. Bu tarifede Türkiye 
Mecburi Malî Mesuliyet Sigorta Portföyü naza
rı itibara alınmak şartiyle ödenen hasar tazmi
natı ile muallâk hasarlar sene içarsinde tahsil 
edilen tarife prim tutarının % 65 ine baliğ ol
madığı takdirde, bir seneyi kâmile içinde hasar 
kaydetmiyen motorlu nakil vasıtaları için bu va
sıtaların sahiplerine prim teferruatı hariç tari
feye göre tahsil edilen brüt prim tutarı üzerin
den hesabedilmek üzere % 15 ristrun yapılma
sı meşruttur. Bundan başka, Motorlu Kara Na
kil Vasıtaları Sigorta Tarifesinin (K) fıkrasın
daki resmî daire ve müesseseler tenzilâtına ait 
hükümleriyle (L) fıkrasındaki beş veya daha 
fazla sayıda vasıtanın sigortası halinde ta tbik ' 
olunacak tenzilâta ait hükümleri Mecburi Ma
lî Mesuliyet Sigorjta Tarifesi için de muteber
dir. 

Mecburi Malî Mesuliyet Sigorta Tarifesinde 
derpiş olunan % 15 bonifikasyon ile beş veya 
daha fazla sayıda vasıtanın sigortası halinde 
tatbik olunacak tenzilât sigortalı lehinedir. Bo
nifikasyon nakil vasıtası sahibi lehine mühim 
bir hüküm olduğu gibi, az prim ödemek için 
sigortalıları kaza yapmamağa sevkedecek terbi-
yevi bir hususiyet de taşımaktadır. 

Mezkûr tarifenin diğer bir hususiyeti de, 
Kaza Sigortaları Tarifesi için düşünülen fiyat 
esası yerine silindir esasının vazma dair de
ğişikliği muhtevi olmasıdır, nakil vasıtası 
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müceddet piyasa kıymeti esasına göre sınıflan
dırılan biı* tarife, matlup olan tefriki temin 
edememektedir. Nitekim düne göre bütün oto
mobil fiyatlarında esaslı yükselmeler mevcut-
dur. Devamlı bir surette değişen fiyat esasının 
tarife sınıfları için bir kıstas olamıyaeağı an
laşıldığından, yabancı memleketlerde de bu 
usulden sarfınazar edilmiş ve bunun yerine sa
bit ve objektif bir unsur olan vasıta takati ve
ya silindir esası kabul edilmiştir. Bizde aynı 
mülâhaza ile silindir esasını vazetmiş bulunu
yoruz. 

Sosyal bir karakter taşıyan Mecburi Malî 
Mesuliyet Sigorta Tarifesi primleri, sigorta
cılar ile motorlu nakil vasıtaları sahiplerinin 
karşılıklı menfaatleri göz önünde tutulmak su
retiyle ve memleketimiz şartlarına uygun bir 
şekilde hazırlanmıştır. 

Mecburi Malî Mesuliyet Sigorta Tarifesinin 
tatbikatına gelince; Sigorta şirketlerinin ya
rından ziyade bugünü düşünme görüşleriyle 
tarifede tenzilât yaptıkları bir vakıadır. Bu 
aradia bazı şirketler, prodüktörlere verilmesi 
lâzımgelen % 25 istihsal komüsyonunu sigor
talılara aksettirerek ve kezalik 25 ve bundan 
fazla vasıta sigorta ettirilmesi halinde tarife
de melhuz % 15 tenzilâtı da eklijyerek % 40 a 
varan tenzilâtlı bir tarife tatbik etmişler
dir. Bazen idare ve sair masraflardan da fe
dakârlıklar yapmak üzere % 40 m üstüne çıkan 
tenzilâtlı tatbikat da müşahede edilmiştir. 

Vekâlet olarak bütün dünyada mevcut pro
düktör hissesini tarifede derpiş etmemek gibi 
bir yola gidilemezdi. Nitekim istihsal komüs-
yonunun sigortalılara intikal ettirilmesi, Pro
düktörler Cemiyetinin haklı şikâyetlerine sebe
biyet vermiştir. 

Bu durum karşısında, esasen azami olarak 
tasdik edilen tarifenin tenzilâtlı tatbikatının si
gorta endüstrisini sarsmayacak şekilde bir se
yir takip etmesi için Vekâletimiz dikkat ve 
gayret sarf etin ektedir. Diğer taraftan tenzi
lâtlı tarife tatbikatından da sigortalıların fay
dalandığı ve bir zararları olmadığı müşahede 
edilmiştir. 

Mer'i mevzuatta tenzilâtlı tarife tatbikatı 
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| için boşluklar bulunduğundan, sigorta şirketle

ri bu durumdan istifadeye kalkışmışlardır. Bu
günkü mevzuatın kifayetsizliğini ve bilhassa 
müeyyide noksanlığını müşahede eden vekâleti
miz ilim adamlarımızın da görüşlerini alarak 
yeni bir murakabe kanun lâyihası hazırlamış ve 
vekâletlerin mütalâalarını da alarak Başvekâle
te takdim etmiştir. Ancak Maliye Vekâletinin 
esasa mütaallik birkaç nokta hakkındaki müta
lâası dolayısiyle, mezkûr lâyiha henüz kanuniyet 
kesbetmek üzere Büyük Millet Meclisine intikal 
edememiştir. 

Hulâsa etmek icabederse : 
Istatistiki malûmat yokluğu içinde ve kaza 

nispet ve adetleri diğer memleketlere kıyas edil
diği zaman anormal nispetlere baliğ olan mem
leketimizde, hem sigorta endüstrisi ve hem de si
gortalıları korumak endişesiyle hazırlanan ta
rife : 

1. Bir senelik ve muvakkattir, 
2. Âzamidir, 
3. Kaza yapmıyanlara % 15 bonifikasyon 

tanımaktadır ve 
4. Alınan neticelere göre edinilecek malû

mat ve tecrübelerle yeniden ayarlamalara tâbi 
tutulmak üzere hazırlanmış ve bu suretle tatbik 
edilmektedir. 

Bu esaslara göre ihzar edilmiş olan tarifenin 
matlup neticeyi vermesi ve memleket şartlarına 
ve sigorta endüstrisinin bu sahadaki inkişafına 
yarıyaeak bir tarifenin hazırlanması imkânının 
elde edilebilmesi için, bir intikal devresine lü
zum ve zaruret olduğu kabul edilmek iktiza eder. 
Bu devrenin mümkün olduğu kadar kısa olması 
için gereken tedbirlere de tevessül edilmiş bu
lunmaktadır. 

Nitekim, şimdiye kadar geçen zaman zarfın
daki tatbikat ve trafik sigortaları sahasının ge
nişletilmiş olduğu nazarı itibara alınarak, yu
karda belirtildiği üzere bir sene için muvakka
ten tatbika konulmuş olan tarife yeniden tetkik 
edilmiş ve bir taraftan sigorta endüstrisinin is
tikbali ve inkişafı ve diğer taraftan sigortalıla
rın vikayesini sağlamak maksadiyle ve yine alı
nacak neticelere göre gerekli ayarlamalar yapıl
mak kaydiyle yeni bir senelik devre için mevcut 
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tarifede 10 . X . 1955 tarihinden itibaren % 30 
tenzilât yapılması, Vekiller Heyetinin 13 . VIII . 
1955 tarih ve 5545 sayılı kararnamesiyle takar-

TÜr etmiştir. 

Sual sahibine bu yolda cevap verilmesine mü
saadelerini saygıyla rica ederim. 

İktisat ve Ticaret Vekili 
Sıtkı Yırcalı 

TASHÎH 
Bu zaptın sonuna bağlı olan 5 sayılı matbuada şu tashih yapı

lacaktır : 
Sayfa Satır Yanlış Doğru 

1 23 Kapılarak kapılar 
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T. B. M. M. Matbaası 



Devre : X 4 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : • 

Avukatlık Kanununun bâzı maddelerinin tadil ve ilgası ve bu ka
nuna muvakkat bir madde ilâvesi hakkında kanun lâyihası ile Gi
resun Mebusu Abdullah İzmen'in,, Avukatlık Kanununun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesi, Bursa Mebusu Müfit Erkuyumcu'nun, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırılması ve Manisa 
Mebusu Semi Ergin ve iki arkadaşının da Avukatlık Kanununun 
4 ncü maddesinin E fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tek

lifleri ve Adliye Encümeni mazbatası (1 /193, 2/80, 82, 108) 

Avukatlık Kanununun bâzı maddelerinin tadil ve ilgası ve bu kanuna muvakkat bir madde ilâ
vesi hakkında kanun lâyihası (1/193) 

T. C. 
Başvekâlet 10 . II . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayt : 71/1912, 467 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3499 sayılı muaddel Avukatlık Kanununun bâzı maddelerinin tadili ve ilgası ve bu kanuna mu
vakkat bir madde ilâvesi hakkında Adliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra 
Vekilleri Heyetince 24 . I . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle bir
likte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun ihtiyaçları karşılayamadığı ve tatbikatta tereddütleri mucip 
olduğu evvelce görülmüş ve 4359 sayılı Kanunla yapılan ilk tadili mütaakıp 4756 ve 5178 numa
ralı kanunlarla yeniden değişiklikler yapılması zarureti hâsıl olmuştur. 

Memleketimizin mazhar olduğu demokratik inkişaf karşısında Avukatlık Kanununun da yeni 
zihniyetin ışığı altında tekrar gözden geçirilmesi zarureti hâsıl olmuş ve bu maksatla teşkil edilen, 
büyük barolarımızın reisleriyle hukuk profesörlerinden ve Vekâletimizin salahiyetli temsilcilerin
den mürekkep, bir komisyon tarafından yapılan inceleme sonunda kanundaki antidemokratik ve me
sai hürriyetini tahdideden hükümler kaldırılmış, meslekin itibarını yükseltmekte nâzım rolünü oy-
nıyan baroların daha muntazam bir şekilde çalışmaları temin edilmiş, yeni elemanların mesleke iyi 
hazırlanmış olarak girebilmeleri için stajyerlerin imtihana tâbi tutulmaları esası kabul olunmuş, 
imtihanda muvaffak olamıyanlarm 3499 sayılı Kanunun neşri tarihinde beş avukat bulunmıyan 
yerlerde dâvavekilliği yapmalarına müsaade olunmak suretiyle bu gibilere de bir çalışma sahası açıl
mış ve kanundaki vuzuhsuzluk ve noksanlık yüzünden tatbikatta tesadüf olunan müşküllerin izalesi 
için lüzumlu görülen tedbirler alınmıştır, 
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Tatbikatta büyük faydalar sağlıyacağı düşüncesiyle her maddenin esbabı mucibesi aşağıda ayrı 

ayrı gösterilmiş bulunmaktadır. 
Birinci madde : Avukatlık meslekine intisabeden genç hukukçuların bir kısmı tahsillerini bi

tirdiklerinde 21 yaşlarını doldurmakta bulunuyorlar. 3499 sayılı Avukatlık Kanununun staj hü
kümleri değiştirilmezden evvel staj müddeti iki yıl olduğundan bu gibiler stajın hitamında 23 
yaşlarını bitirmekle normal olarak baro levhasına kayıtları icra edilmekte idi. 5178 sayılı Ka
nunla staj müddetinin bir yıla indirilmesi bu kayı t muamelesini bir yıl geriye atmıştır. Bu sebep
le stajyerlerden bâzıları stajlarını tamamladıkları ve stajın dokuzuncu ayını mütaakıp günden 
beri sulh mahkemelerinde avukatın mesuliyeti altında dâva kabul ve takibetmekte oldukları hal
de henüz 23 yaşlarını bitirmemiş olduklarından adlarının avukatlar levhasına kayıtlarına kanuni 
imkân görülmemektedir. Bu bakımdan birinci maddedeki yaş kaydının 22 ye indirilmesi gerekli 
bulunmuş ve lâyihanın 19 ncu maddesiyle kabul edilen imtihan sistemine muvazi olarak aynı 
maddenin D bendine imtihan kaydı ilâve olunmuştur. 

Türk Ceza Kanununa göre hapis cezası yedi günden 20 seneye kadardır. Kanunda tasrih edilmiyen 
yerlerde yukarı haddi beş senedir. Bâzı hallerde bir suç için kanunda yazılı cezalar bir yıldan 
aşağı olarak ay ve hattâ gün ile başlar. Âzami haddi ise bir sene veya daha fazladır. Bir suçta 
ancak cezayı artırıcı sebepler mevcut olduğu takdirde başlangıç haddinden fazla bir ceza hük-
medilmekte bulunduğuna göre birinci maddenin H bendinin tatbikinde ilgilinin takip altında 
bulunduğu suç için muayyen cezanın başlangıç haddinin esas tutulması ve tahkikat safhasında 
bulunan işlerin mahiyetleri henüz tahakkuk etm ediğinden _bu gibi hallerde de ilgilinin takip al
tında sayılmaması hak ve nasfet kaidelerine uygun düşer. Bu itibarla sözü geçen maddeye bu 
yolda bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Dördüncü madde : Bâzı stajyerler hususi müesseselerde müşavir namı altında ücretle çalış
maktadır. Bu müesseseler resmî olmadığına göre müşavirlik namı altında muayyen bir kadronun 
bulunması bahis konusu olamaz. Maddedeki müşavirlik tâbirinin avukatlıkla birlikte mütalâa edil
mesi lâzımgelir. Hususi müesseselerde ücretli işlerde çalışanların müşavir namı altında iş alma
ları ve bunların kanunun kasdettiği mânada müşavir olarak kabulü bu husustaki ana prensiplere 
aykırı düştüğünden avukatlık salâhiyetini haiz olan müşavirlerin gördükleri işin avukatlıkla teli
fi kabil olduğu kabul edilmiş ve C. bendi o yolda değiştirilmiştir. 

Onuncu madde : Meriyette bulunan kanunun 10 ncu maddesinin A. bendinde kanunun aradığı 
şartları müsbit vesikaların asılları ile beraber tasdikli ikişer suretinin talepnameye ekleneceği ya
zılı bulunması alâkadarlara lüzumsuz bir külfet tahmil ettiğinden bu gibi vesikaların ya asılları
nın veya suretlerinin istenmesi uygun görülmüştür. 

On üçüncü madde : On üçüncü madde taliplerin stajyer listesine kayıt talepleri üzerinde verile
cek karar ve bu. karara karşı vukubulacak itirazlardan bahsetmektedir. Listeden kaydın silinme
sine ve nakil talebinin incelenmesine mütaallik muameleler hakkında ise bir hüküm olmadığından 
tatbikat bakımından boşluğu doldurmak için bir fıkra ilâvesi lüzumlu ve faydalıdır. 

On dördüncü madde : On dördüncü maddenin birinci fıkrasına göre stajyerler barodan alacak
ları vesika üzerine cumhuriyet müddeiumumiliğine müracaatla mahkeme yanındaki stajlarına baş
lamakta bu suretle staja başladıktan sonra müddeiumumilik keyfiyeti vekâletin tensibine arz etmek
tedir. Bazen stajiyerler kanuni şartları haiz olmadıkları veyahut engelleri bulunduğu halde staja 
başlamakta bu husus tetkik ve halledilinceye kadar stajlarını bitirdikleri görülmektedir. Bu gibi hal
ler karşısında stajın yapılmamış sayılması için açık bir hükmün konulması zaruri görülmüştür. 

On altıncı madde : Bu maddenin birinci fıkrasında avukat yanındaki staj sırasında makbul 
sebeplere dayanılarak devamsız geçen günler için yapılacak muamele ve ikinci fıkrasında izin key
fiyeti açıklandığı halde mahkemedeki staj sırasında ne muamele yapılacağı meskût geçilmiş ve 
izinli geçen müddetlerin staj müddetine sayılamıyacağma dair hüküm konmamış olduğundan mad
de gösterildiği şekilde tadil edilmiştir. 

On yedinci madde : 5178 sayılı Kanunla staj devreleri altışar aya indirildiği halde on yedinci 

( S. Sayısı : 1 ) 
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maddede avukat yanındaki staj sehven bir sene olarak bırakılmıştır. Bu madde değişen diğer mad
delere göre ıslah edilmiştir. 

On dokuzuncu madde : Stajlarını ikmal eden stajyerlerin derhal baroya kabul edilmeleri staj 
müddeti sırasında mühim bir kısmını meslek işlerine karşı alâkasız bırakmaktadır. Stajını bitiren 
namzet nasıl olsa baroya kaydedilebileceğini bildiğinden ekseriya bu sırada kendisini fazla yorma
yı lüzumsuz görmekte ve bu sebeple avukatlığa başladığı vakit hazırlanmış bir vaziyette bulunma
maktadır. Bu husus göz önünde bulundurularak stajını tamamlıyanların kanunda gösterilen bir he
yet huzurunda ve Adliye Vekâletince tanzim olunacak talimatnamede gösterilecek esaslar dairesin
de imtihan edilmesi lâyihanın bu maddesiyle kabul edilmiştir. Namzetler üç defa imtihana girmek 
hakkını haiz olup imtihanlardan her hangi birinde veya üçünde muvaffak olamıyanların dâvave-
killiği yapabilmeleri uygun görülmüş ve her üç imtihanda muvaffak olamıyan stajyerlerin kifayet
siz oldukları neticesine varılarak bir daha imtihana kabul edilmemeleri ve dâva vekili olarak kalma
ları gerekli bulunmuştur. 

İmtihanda ehliyet göstermiş olanlara ait mazbataların birer suretinin listesinde kayıtlı bulunduk 
lan veya levhasına kaydolunacakları baroya gönderilmesi kabul edilmiş ve imtihan heyetinin kim
lerden teşekkül edeceği de açıklandığı gibi bunlardan memur olmıyanlarm harcırah ve yevmiyeleri
nin 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 ııci maddesi hükümlerine tevfikan ödenmesi lâzımgeldiğin-
den bu hususta kanuna ayrıca bir hüküm konulmasına mahal görülememiştir. 

Yirminci madde : 19 ncu madde ile imtihan esası kabul edilmiş olduğu cihetle 20 nci maddeye 
diğer şartları haiz olmakla beraber imtihanda ehliyet göstermiş olanların baro levhasına kayıtlarım 
istiyebilecekleri ilâve edilmiştir. 

Yirmi birinci madde : Lâyihanın 21 nci maddesi hükümleri ile, Temyiz Mahkemesinde başkâtip 
unvanı ile raportörlük hizmetinde en az dört sene çalışmış olanların edinecekleri tecrübe ve vukuf 
göz önünde bulundurularak bu hizmetten sonra kendilerine avukat olma hakkı verilmiş ve kanu
nun birinci maddesinin D. fıkrasında yazılı kayıttan vareste tutulmuşlardır. 

Kararname ile askerî hâkimlik vazifesine tâyin edilmiş olan yedek subaylar askerî kaza ile bilfiil 
meşgzul oldukları cihetle askerî hâkimler hakkındaki hükümlerden istifade ettirilmişlerdir. 

Sözü geçen maddenin birinci fıkrasında yazılı vazifelerde geçen hizmetlere dayanılarak mü
racaatta bulunanlardan bâzılarının hizmetleri bu fıkrada yazılı birkaç vazifedeki hizmetleriyle 
dört yılı bulmakttadır. Meselâ : Bir kimse askerî adlî hâkimlik ve müddeiumumiliklerde 1, 2, 3 
yıl gibi bir müddet hizmet ettikten başka profesörlük, doçentlik veya hukuk müşavirliği gibi 
vazifelerde de ayrıca dört yıldan aşağı bir müddet ile hizmette bulunmuştur. Bu vazifelerdeki 
hizmetinin mecmuu ise dört yıldır veya bu müddeti aşmıştır. Tatbikatta; staj kaydından vareste 
tutulmayı gerektiren bu vazifelerdeki hizmetler, aynı müddetlerle aynı mucip sebepler altında 
kabul edildiğinden icabında birbirine eklenerek hesaplanmasında bir mahzur görülememiş ise de 
bu cihet tereddüdü mucip olduğundan keyfiyet açıklanmıştır. 

Yabancılardan Türk vatandaşlığına kabul olunanlardan avukatlık etmek için kanunda gösteri
len şartları haiz bulunanların hangi mercide Türk dilinden imtihan verecekleri kanunda gösteril
memiş olduğundan tereddütlere yol açmış ve bu sebeple imtihanın Maarif Vekâletince yapılaca
ğı hakkında bir kayıt konmuştur. 

Birinci fıkrada yazılı vazifeleri görenler yaptıkları bu vazifenin mahiyeti itibariyle şahsi va
ziyetleri esasen malûm olduğu cihetle bu gibilerin mânevi vasıfları üzerinde tahkikat yapılması 
ve ilân muamelelerinin icrası lüzumsuz ve faydasşz görüldüğünden kanunun 11 ve 12 nci madde
leri hükümlerinden istisna edilmişlerdir. 

Kırk ikinci madde : Avukatların sicillerinin birer nüshasının Vekâlette bulunması sicil duru
munun kontrolü noktasından lüzumlu olduğu halde meriyette bulunan 42 nci maddede buna dair 
hüküm bulunmaması yüzünden kontrola imkân görülmemiştir. Bunu temin maksadiyle madde bu 
yolda değiştirilmiş ve bir barodan diğer baroya nakleden avukatlara ait cüzdanlarla beraber si
cil dosyasındaki vesikaların suretlerinin de yeni baroya gönderilmesi ve sicil kayıtlarının müs-
tenidatmm tetkikine imkân vermesi noktasından uygun görülmüştür. 
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Kırk üçüncü madde : Bâzı avukatların daimî surette mesleklerini icra eyledikleri şehir veya 

kasabalarda mevcut olan bürolarından başka baro mmtakaları içindeki diğer yerlerde ayrı bir 
büro tesis ettiklerine raslanmaktadır. Vakıa, tatbikatta kanunun 32 nci maddesi hükmü tahdidi 
mahiyette görülmiyerek ikinci bir büro tesisi keyfiyeti tecviz kılınmış ise de bu kabîl ahvalde ek
seriya avukatlar sırf sıfat ve şöhretlerinden faydalanmak veya başkalarını faydalandırmak ve 
bu suretle iş temin etmek gayesiyle hareket ettikleri, yer ve mesafe bakımından da tesis edilen 
ikinci bürolarında daimî surette avukatlık yapmalarının muhal denilecek bir raddeye geldiği ci
hetle bu gibilerin meslekî faaliyetleri daha iyi bir şekle konulmak ve aynı zamanda meşru olmı-
yan menfaatleri önlenmek maksadiyle 43 ncü maddenin tadili cihetine gidilmiştir. 

Elli beşinci madde : 55 nci maddede nakil talebinde bulunan avukatların sicil durumlarının 
nakledecekleri barolar tarafından istenmesiyle iktifa olunması verilen malûmatın müstenidatı-
ıım tetkikine imkân vermediğinden maddeye bu hususu sağlıyacak şekilde bir kayıt konmuştur. 

Elli yedinci madde : Meriyette bulunan 57 nci maddenin A bendinde levhaya kayıt talebin
den itibaren üç ay içinde baro mmtakası dâhilinde ikametgâh edinilmemiş olması halinde de 
avukatın adının levhadan silineceği yazılıdır. Halbuki birinci maddenin E. bendine göre avukatlık 
meslekine kabul olunmak için levhasına kaydı istenilen baro mmtakasmda avukatın ikametgâhı
nın bulunması mecburi olduğu gibi 57 nci maddenin A. bendinin son kısmına göre de ikametgâhı
nın sonradan mıntaka haricine nakledilmesi levhadan silinmeyi intaeeder. Bu itibarla 57 nci 
maddenin A. bendinin birinci kısmı, ikinci kısmı ile tezat halindedir. Filhakika başka baroya na
kil talebinde bulunan bir avukat ikametgâhını ikinci baro mmtakasma naklettiği takdirde birinci 
baro mmtakasmda ikametgâhı kalmıyacağı cihetle nakil muamelesi tekemmül etmeden ilk baro
nun levhasından adı silinecek ve ikinci baroda da henüz adı yazılmamış olduğu için avukatlık ede-
miyecektir. Bu sebeple mezkûr A. bendinin birinci kısmı kaldırılmıştır. 

Aynı maddede avukatm baro levhasına kaydından evvelki ahvali etraflı olarak göz önünde bu-
lundurulmadığmdan kayıt şartlarını haiz olmadığı sonradan tahakkuk eden bir avukatın baro lev
hasından admın silinmesi çok müşkül ve bazan da imkânsız bulunmaktadır. Kanundaki bu boşluğu 
doldurmak üzere maddeye bfr bent ilâve edilmiş ve kanunun birinci maddesinin A, C, D, F, G, ve 
H. bentlerinde yazılı halleri bulundukları sonradan anlaşılanların levhadan adlarının silinmesi te
min olunmuştur. 

Altmışıncı madde : Kanunun 57 nci maddesine bir J. bendi ilâve olunarak avukatlık vasıfları
nı haiz olmıyanlarm sehven buraya kaydı halinde de ruhsatnamelerinin iptal edileceği kabul edil
miş olduğu cihetle ruhsatnameleri vekâletçe geri alınıp iptal ve kayıtları bir daha yenilenmemek 
üzere terkin edilecek olan avukatlara ait hükümleri ihtiva eden 60 nci maddeye bu hükme muvazi 
bir kayıt ilâve olunmuştur. 

Altmış sekizinci madde : 68 nci maddenin son fıkrasında her baroda en çok dört ihtiyat âzanm 
bulunacağı tasrih edilip asgari haddin gösterilmemiş olması bazan 1 veya 3 ihtiyat âza seçilmesini 
mucip olmaktadır. Halbuki 70 nci maddeye göre ihtiyat azaların da diğer azalar gibi her sene ya
rısının yenilenmesi icabettiğinden asgari haddin bu şekilde tesbit edilmesi zaruri görülmüştür. 

Yetmişinci madde : 70 nci maddenin son fıkrasında seçim devresinin bitmesinden önce ayrılan 
baro reisinin yerine gelenin ne kadar müddetle çalışacağı tasrih edildiği halde aynı vaziyetteki 
idare meclisi âmâlıkları hakkında hüküm bulunmadığından tatbikatta tereddüdü mucip olmuş ve 
bu sebeple bu husus açıklanmıştır. 

Yetmiş sekizinci madde : 78 nci maddenin D bendine yapılan bir ilâve ile 42 nci madde hü
kümlerine mütenazır olarak avukatın sicilinin bir örneğinin Adliye Vekâletine baroca gönderilme
si temin olunmuştur. 

Seksen birinci madde : 81 nci maddenin ikinci fıkrasında tahdidi şekilde gösterilen bâzı vazi
feleri yapmıyan baro idare meclislerinin Adliye Vekili tarafından fesholunacağı yazılı ise de tah
didi şekilde gösterilen bu vazifelerin dışında kalan ve kanunen de yine yapılması emrolunan bâ
zı hususların ifa. olunmaması halinde yapılacak muamele gösterilmemiş olduğundan bu vuzuh-
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suzluğu izale maksadiyle metindeki tahdit kaldırılmış ve daha geniş mânayı muhtevi bir kayıt 
konulmuştur. 

Seksen ikinci madde : Kanunen kendilerine verilen vazifeleri yapmıyan baro reis ve idare 
Meclisi azaları hakkında yapılacak disiplin muamelesinin 82 nci maddede meskût bırakılması bu 
hususun müeyyidesiz kalmasını mucibolmııştur. Barolarda cereyan eden muamelelerin intizam ve 
selâmetle intacedilebilmesi kanundaki bu noksanlığın ikmali ile mümkün olduğundan maddeye bu 
yolda bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Seksen üçüncü madde : Vazifelerini yapmıyan baro reis ve idare meclisi âzalarının da disiplin 
cezalariyle tecziyeleri uygu a bulunmuş ve ancak 83 ncü maddenin yalnız 1, 2, 3 ncü bentlerinin hak
larında tatbiki kâfi görülmüştür. Filhakika işten çıkarma ve meslekten çıkarma cezalarını ihtiva 
eden diğer iki bendin bu gibiler hakkında tatbiki kanunun ruh ve maksadına uymaz. 

Seksen dördüncü madde : Baro reis ve idare meclisi âzalarının vazifelerinden mütevellit disiplin 
takibinin Vekâletin tensibedeeeği baro disiplin meclisi tarafından yapılması esası kabul edilmek 
suretiyle bu gibi muameleler için de bir merci tâyin olunmuştur. Filhakika böyle bir merciin tâyini 
bu gibi muameleleri yapacak başka bir merci bulunmadığı cihetle zaruridir. 

Seksen altıncı madde : Mer'i bulunan 86 ncı madde ile disiplin takibatının icrasının, tahkikatın 
başlandığı sırada avukatın Kayıtlı bulunduğu baroya bırakılmış olması usul kanunlarının prensibine 
uygun olmadığı gibi delillerin toplanması noktasından da mahzurlu görülmüş ve bu sebeple takip 
konusu olan fiilin işlendiği tarihte avukatın kayıtlı bulunduğu baronun salâhiyeti kabul edilmek 
suretiyle madde tadil edilmiştir. 

Yüz birinci madde : Kanunun 81 nci maddesinde gösterilen yüksek dereceli hâkimin kaza 
dairesinde tek bulunması halinde reddedildiği veya kendini reddettiği takdirde yapılacak muamele hak
kında hüküm konulmamış olduğundan tatbikatta müşkülâtı ve tereddüdü mucip olacağı düşünülerek 
bu hallerde de işi tetkik edecek merciler açıkça gösterilmiştir. 

Yüz üçüncü madde : Haklarında 103 ncü madleye göre tedbir mahiyetinde işten meni kararı 
verilmiş olanların derhal işten menedilmelerini sağlıyacak sarih bir hüküm bulunmadığından mad
deye bu yolda bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Yüz dördüncü madde : Haklarında meslekten çıkarma cezası verilen veya tevkif müzekkeresi 
çıkarılan veya rüşvet, sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal etmek ve yalan yere 
şahadettik cürümlerinden dolayı son tahkikatın açılması kararı verilenlerin avukatlık etmekten 
menedilecekleri 104 ncü maddede gösterilmiş ise de meni kararının hangi merci tarafından verileceği 
tasrih edilmediğinden bu noksanlık kararın yüksek dereceli hâkim tarafından . verileceği gösterilmek 
suretiyle tamamlanmış ve hâkimin kararının katî olduğu belirtilmiştir. Bu gibi ahvalde avukatın 
acele olarak işten menedilmesi zaruri görüldüğünden bu usul tercih olunmuştur. 

Meriyette bulunan maddede tadadolun'an sutlardan maada ihtilas suçunun da ilâvesi uygun 
görülmüştür. 

Yüz beşinci madde : Kanunun 103 ve 104 ncü maddelerinde gösterilen işten meni keyfiyeti 
ayrı ayrı hükümlere tâbi tutulduğu cihetle meriyette bulunan 105 nci maddenin her iki hususa 
da kabili tatbik olup olmadığı yolundaki tereddüdü izale için mezkûr madde numaraları 105 
nci maddenin metnine ilâve olunmuştur. 

Yüz altıncı madde : Kanunun 106 ncı maddesiyle, yalnız tedbir mahiyetinde bulunan ve 103 
ncü maddede gösterilen işten meni kararı aleyhine itiraz olunabileceği kabul edildiği halde 
mezkûr maddenin sarahaten metinde gösterilmemesi 104 ncü maddeye göre verilen karar aley
hine de itiraz olunabileceği zehabını verdiğinden keyfiyet tavzih olunmuştur. 

Aynı maddede, yapılacak itirazın acele olarak tetkik olunacağı son fıkra ile tebarüz ettiril
diği halde tetkik merciinin haysiyet divanı olarak gösterilmesi vâzıı kanunca istenilen süratin 
teminine tatbikatta imkân bırakmamaktadır. Bu husus göz önünde bulundurularak bu gibi iti
razları haysiyet divanı yerine yüksek dereceli hâkimin tetkiki daha uygun görülmüş ve. o yolda 
madde metninde değişiklik yapılmıştır. 

( S. Sayısı : 1 ) 



- 6 -
Yüz dokuzuncu madde : 109 ncu maddede, disiplin meclisi kararı aleyhine itirazda bulunan 

yüksek dereceli hâkimle C. Başmüddeiumumiliğinden tanzim olunan itiraznamelerin bu makam
lar tarafından alâkalı avukata tebliği ve haysiyet divanında duruşma yapılıp yapılmıyacağı hak
kında bir hüküm bulunmaması tatbikatta bu hususların ihmalini intacetmiş olduğu cihetle umu
mi hükümlere muvazi olarak bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Yüz on yedinci madde : Mevzuu irtica olan veya millî vahdet ve şuurla telifi mümkün olmı-
yan fiillere mütaallik dâvaları teruhde etmeyi i t iyat edenlerin haysiyet divanı kararı ile meslek
ten çıkarılmaları ve muhitindeki temas ve faaliyetleri itibariyle muayyen bir baro mmtakası dâ
hilinde avukatlık yapmaları millî, meslekî ahlâk veya menfaat bakımından tecviz edilmiyenlerin 
yine haysiyet divanı kararı ile mensup oldukları baro levhasından silinmeleri esası 117 nci mad
de ile kabul edilmiş ise de birinci fıkrada gösterilen suçların maznunlarının bu suçları işledik
leri aleyhlerine verilmiş bir karar bulunmadıkça anlasılamıyacağı gibi kendisine gelen bir dâvayı 
kabul edip etmemekte bir avukatın serbest bırakılmaması ve mahkeme huzuruna sevk olunan 
her hangi bir şahsın müdafaadan mahrum bırakılması Birleşmiş Milletlerin İnsan Hakları Be
yannamesi hükümleri ile de kabili telif görülememiştir. 

Kanunun ikinci fıkrasında gösterilen hususa gelince : Metnin fevkalâde elâstiki vuzuhtan 
mahrum bulunması dolayısiyle tatbiki tehlikeli görülmüş ve kanunun kabul ettiği umumi pren
siplerden ayrılarak bir barodan kayıt silme için istisnai bir usul konmuş olması lüzumsuz, fay
dasız ve zararlı görülmüştür. 

Umumi hukuk prensipleriyle telifine hiçbir veçhile imkân bulunmıyan bu madde hükümleri 
yukarda gösterilen sebeplere binaen kaldırılmıştır. 

Yüz on sekizinci madde : 118 nci maddeye ilâve edilen bir hükümle kabul edilen müruruza
manı takip izninin kesmesi ve beş sene geçmekle her halde müruruzaman vâki olması umumi 
ceza prensiplerine daha uygun olduğu cihetle kabul edilmemiştir. 

Muvakkat XI nci ek madde : Bu kanunun neşri tarihinde 3499 sayılı Avukatlık Kanunu ve 
tadillerine göre stajını ikmal etmiş olanlarla 5178 sayılı Kanun hükümlerine göre durumları tes-
bit edilip de stajlarını tamamlamış bulunanların müktesep hakları nazarı itibara alınarak imti
handan istisna edilmişlerdir. 
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HÜKÜMETİN TEKLlFÎ 

3499 sayılı Muaddel Avukatlık Kanununun bâzı 
maddelerinin tadil ve ilgasına ve bu kanuna 

muvakkat bir madde ilâvesine dair Kanun 

MADDE 1. — 3499 sayılı Muaddel Avukat
lık Kanununun 1, 4, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 
21, 42, 43, 55, 57, 60, 68, 70, 78, 81, 82, 83, 84, 
86, 101, 103, 104, 105, 106, 109, ve 118 nei mad
deleri aşağıda yazılı olduğu şekilde tadil, kanu
nun 117 nci maddesi ilga edilmiş ve bu kanuna 
XI sayılı muvakkat bir madde ilâve olunmuştur. 

Madde 1. — Avukatlık meslekine kabul olun
mak için: 

a) Türk olmak, 
b) 22 yaşını bitirmiş olmak, 
e) Bir Türk Hukuk Fakültesinden veya 

mektebinden mezun olmak veya Siyasal Bilgiler 
mektebi veya Fakültesinden mezun olup da nok
san kalan derslerden Hukuk Fakültesinde imti
han vermiş olmak veya yabancı bir memleket 
hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye 
Hukuk fakülteleri programlarına göre noksan 
kalan derslerden imtihanla tasdikname almış 
bulunmak, 

d) Avukatlık stajını tamamlıyarak staj ve
sikası almış ve avukatlık imtihanında ehliyet 
göstermiş olmak, 

e) Levhasına kaydı istenilen baro mmtaka-
smda ikametgâhı bulunmak, 

f) Avukatlıkla içtimai caiz olmıyan bir 
hizmet veya meşgalede bulunmamak, 

g) Bu kanuna göre avukatlığa mâni bir 
hali olmamak, 

h) ikinci maddenin (A) bendinde yazılı 
bir suçtan dolayı cezai veya aynı maddenin (B) 
bendinin tatbikini istilzam eden inzibati takip 
altında bulunmamak, 

Şarttır. 
Ancak H. fıkrasının tatbikinde âmme dâvası 

açılmakla cezai ve iş inzibat meclisine veril
mekle de disiplin takibatı başlamış sayılır, ikin
ci maddenin A. bendinde yazılı cürümlerden bir 
sene veya daha ziyade hapis cezasını müstelzim 
olan hallerde o cürüm için kanunda yazılı ceza
nın başlangıç haddi esas tutulur. 

Madde 4. — a) Mebuslar, vilâyet ve bele
diye meclisi azaları, 

b) Üniversite, yüksek veya tâli mektep pro

fesör, muallim, doçent ve asistanları, 
c) Hususi müessese ve şahısların avukat

ları ve avukatlık salâhiyetini haiz müşavirleri, 
d) Hekimlik, tasfiye memurluğu, kaza mer

cilerinin veya adlî bir dairenin verdiği her hangi 
bir vazife veya hizmet, 

e) Anonim ve kooperatif şirketleri idare 
meclisi azaları, murakıpları ve hayır ve ilim 
müesseseleri reis ve azaları, 

Üçüncü madde hükmünden müstesnadır. 
Şukadar ki, bunlardan mebuslar hazinenin, 

belediye ve hususi idarelerin, vilâyet ve belediye
lerin idare ve murakabesi altında bulunan daire 
ve müesseselerin ve sermayesinin yarıdan faz
lası Devlete ait şirket ve müesseselerin, vilâyet 
ve belediye meclisi azaları mensuboldukları 
hükmi şahısların aleyhindeki dâva ve işleri kabul 
ve takipten memnudurlar. 

Bu memnuiyet avukatların şeriklerine de şâ
mildir. 

Madde 10. -— Dokuzuncu maddede yazılı ta
lepnameye aşağıda gösterilen vesikalar raptolu-
nur : 

a) Kanunun aradığı şartlara mütaallik vesi
kaların asılları veya tasdikli* ikişer suretleri, 

b) Namzedin birinici maddenin G ve H 
bentlerinde yazılı hallerin kendisinde bulunma
dığına dair bir beyanname, 

c) Yanında staj göreceği avukatın yazılı 
muvafkati, 

d) Namzedin ahlâki gidişi hakkında iki Avu
kat tarafından tanzim kılman takdimname, 

Bu vesikaların ibraz ledilen veya baroca tas
dik edilecek birer suretleri Adliye Vekâletine 
gönderilir. Diğer suret ve asıllar baro dosyasın
da saklanır. 15 nci maddede yazılı halde C ben
dinde gösterilen vesika verilmez. 

Madde 13. — Baro idare meclisi itiraz müd
detinin bitmesinden bir ay içinde 12 nci maddede 
yazılı raporu nazara alarak namzedin stajyer 
listesine kabul edilip edilmemesi hakkında mucip 
sebepler gösterilmek suretiyle bir karar verir. 

Bu karara karşı : Cumhuriyet müddeiumu
misi, idare meclisi azaları veya alâkalı, kararın 
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verildiği veya tebliği tarihinden itibaren bir haf
ta içinde, Adliye Vekâletine itiraz edebilir. 

Birinci fıkrada yazılı müddet içinde bir karar 
verilmemiş olması halinde de hüküm böyledir. 

Stajyer, staj hükümlerinin tatbiki münasebe
tiyle verilecek kararlarla listeden kaydının silin
mesine veya nakil talebinin reddine dair baro 
idare meclisi kararları aleyhinde ikinci fıkra hük
mü dairesinde Adliye Vekâletine, müracaat ede
bilir. 

Adliye Vekâletinin vereceği kararlar katidir. 

Madde 14. — Stajyer listesine kaydı icra olu
nan namzet, baro mıntakasmdaki ağır ceza mer
kezlerinden hangisinde staj yapmak istiyorsa ba
rodan alacağı vesika ile o yer cumhuriyet müd
deiumumiliğine müracaat ederek mahkemeler 
nezdindeki staja başlar. Keyfiyet cumhuriyet 
müddeiumumiliğince Adliye Vekâletinin tensibi
ne arz olunur. 

Vekâletçe tensibolunmadığı takdirde staj ya
pılmamış sayılır. 

Stajyerler staj sırasında ceza, hukuk işlerin
de zabıt kâtipliği vazifesini ve kendilerine verile
cek tetkikatı ve diğer yazı işlerini yaparlar ve 
dinlemek üzere müzakerelerde hazır bulunduru
labilirler. 

Stajyerler kendilerine verilen işlerden dolayı 
asıl vazife sahipleri gibi mesuldürler. 

Stajyerlerin vazifesini yapmakta gösterdiği 
kabiliyetle ahlâki gidişine dair malûmat, çalıştığı 
daire âmirleri tarafından mensubolduğu mahke
menin en yüksek dereceli hâkimine veya cumhu
riyet müddeiumumisine verilecek delilli takdir
lerle o hâkim veya cumhuriyet müddeiumumisi
nin stajyer hakkında görgü ve bilgisine dayanan 
mütalâalarından ve varsa müfettişlerin raporla
rından alınır. 

Mahkemeler nezdindeki staj altı aydır. Bu 
müddeti bitirmiş seciye ve ahlâkça avukat nez-
dinde staja başlamasına mâni bir hali görülme
miş olanların avukat nezdinde staja başlıyabile-
cekleri cumhuriyet müddeiumumisi tarafından 
baroya ve Adliye Vekâletine bildirilir. Mâni ha
lin takdiri Adliye Vekâletine aittir. Vekâletçe 
bu hususta alınacak karar katidir. 

Madde 16. — Avukat nezdinde yapılacak 
staj müddeti kesimsiz olarak en az altı aydır. 
Stajyerin makbul sebeplere dayanarak devam 
etmediği günler mazeretin kalkmasını mütaa-

kıp bir ay içinde müracaat edildiği takdirde ik
mal ettirilir, 

Malıkemelerdeki stajda da hüküm böyledir. 
Adliye encümeni reisi malıkemelerdeki ve 

baro reisi de avukat yanındaki stajlarda, mak
bul mazeretleri halinde stajyerlere altışar aylık 
staj devresi içinde 15 er gün izin verebilirler. 

Staj müddetinin hesabında izinde geçen 
günler nazara alınmaz. 

Stajyer, staj müddeti içinde avukatla bir
likte mahkeme celselerine ve staj konferansla
rına devam etmek ve nezdinde çalıştığı avukat 
tarafından verilen işleri takip ve dâva evra
kını tanzim eylemek ve bu esas dairesinde gös
terilecek vazifeleri ifa ile mükelleftir. 

Madde 17. — 16 ncı maddede yazılı staj, 
nezdinde çalışan avukatın nezareti altında ifa 
edilir. Bu avukat baro idare meclisine ilk üç 
ayın sonunda staj vazifelerinin sureti ifası ve 
altı aylık müddetin hitamında da stajın mu
vaffakiyetle ikmal edilip edilmediği hakkında 
müdellel bir rapor verir. 

Stajın kanun hükümleri dairesinde yapıl-
mamasmdan avukat mesuldür. 

Madde 19. — Avukat nezdindeki staja baş
ladıktan üç ay sonra stajyerler, avukatın yazılı 
muvafakati ile ve nezareti altında, sulh mahke
melerinde görülen dâvalarda vekâlet alabilirler. 

Stajın hitamında 18 nci maddede yazılı staj 
vesikasını istihsale muvaffak olanlar Adliye Ve
kâletince mahsus bir talimatname ile tesbit olu
nacak esaslar dairesinde Ankara'da tatbiki ve 
amelî bir imtihana tâbi tutulurlar. 

Birbirini takibeden üç devrede imtihana ma
zeretsiz girmiyen veya girip de ehliyet göster-
miyenler bir daha imtihana kabul edilemezler. 

îlk veya ikinci imtihanı kazanamıyanlar 
3499 sayılı Kanunun meriyete girdiği tarihte 
beş avukat bulunmıyan yerlerde Adliye Vekâ
letinin tensibi ile dâvavekilliği edebilirler. 
Üçüncü imtihanı kazanamıyanlar hakkında da 
bu fıkra hükümleri tatbik olunur. Bunlar dâ
vavekilliği meslekinde devam etmek istedikleri 
takdirde Adliye Vekâletince kendilerine 20 nci 
maddenin son fıkrasında gösterilen hare muka
bilinde dâvavekilliği ruhsatnamesi verilir ve 
haklarında 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 
muaddel ve muvakkat IV ncü maddesi hüküm
leri tatbik olunur. 
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İmtihanda ehliyet göstermiş olanlara ait 

mazbataların birer sureti stajyer listesine ka
yıtlı oldukları veya levhasına kaydolunacakları 
barolara gönderilir. 

imtihan heyeti : Temyiz Mahkemesi ikinci 
reislerinden birinin reisliği altında bir Temyiz 
Mahkemesi âzası, Ankara ve istanbul Hukuk 
fakülteleri hukuk dersleri gurupundan birer 
profesör ve istanbul, Ankara ve izmir baroları
nın tâyin edecekleri birer avukattan teşkil edi
lir. 

Madde 20. — imtihanda ehliyet göstermiş 
olanlar veya 21 nci maddede yazılı şartları ha
iz bulunanlar avukatlık edecekleri mmtaka ba
rosuna ait levhaya kayıtlarının icrasını istiye-
bilirler. Baro idare meclisi bu talep tarihinden 
itibaren bir ay içinde esbabı mucibeli kararını 
Adliye Vekâletine göndermekle mükelleftir. 
Bu müddetin hitamında kaydı icra edilmemiş 
olanlar doğrudan doğruya veya itiraz yoliyle 
Adliye Vekâletine müracaat edebilirler. Vekâ
letçe yapılan tetkikat neticesinde kanunda ya
zılı şart ve vasıfların tahakkuku veya ret ka
rarında gösterilen sebeplerin varit olmaması 
halinde ruhsatname verilir. 

Ruhsatnamenin tanziminde bir defaya mah
sus olmak üzere yirmi beş lira hare alınır. 

Madde 21. —• Adlî ve askerî hâkimlik ve 
müddeiumumilikte ve Devlet Şûrası Dâva Daire
leri reis ve âzalıklariyle kanun sözcülüğü ve bu 
daireler muavinliklerinde veya vekâletler ve 
mülhak bütçe ile idare olunan umum müdür
lükler hukuk müşavirliği vazifelerinde veyahut 
hukuk fakülteleriyle Siyasal Bilgiler mektebi 
veya fakültesi hükük ilmi dersleri profesörlük
lerinde veya bu derslerin doçentliklerinde ya
hut 2556 sayılı Hâkimler Kanununa göre hâkim
lik veya müddeiumumilik sınıflarından sayılan 
memuriyetlerde ve hâkim namzedi olmak hak
kını haiz olup da Temyiz Mahkemesinde baş
kâtip unvanı ile raportörlük vazifesinde en az 
dört yıl müddet ile hizmet etmiş olanlar birinci 
maddenin (D) fıkrasında yazılı kayıttan vares
te tutulurlar. 

Kararname ile askerî hâkimlik vazifesine 
tâyin edilmiş olan veya ayni hukuk ve salâhi
yeti haiz bulunan yedek subayların buradaki 
hizmetleri askerî hâkimlik vazifesinden sayılır. 

Bu fıkralarda yazılı vazifelerdeki hizmet
ler birbirine eklenmekle de hesaplanır. 

Türk vatandaşlığına kabul edilen ve bir 
yabancı hukuk fakültesi mezunu olup da gel
dikleri yerde beş yıl müddetle avukatlık etmiş 
ve avukatlığı meslek edinmiş bulunanlar; bi
rinci maddenin C fıkrasında yazılı imtihanı ver
mek ve ayrıca Türkçeyi iyi bildikleri Maarif 
Vekâletince yapılacak bir imtihanla anlaşılmış 
olmak şartiyle mezkûr maddenin D fıkrasında 
yazılı kayıttan vareste tutulurlar. 

Bu gibilerin baroya kaydında 10 ncu mad
denin (A) ve (B) bentlerinde yazılı vesikalar
dan başka • sicil hulâsalarının da tasdikli bir 
suretinin verilmesi gereklidir. 

Birinci fıkrada yazılı vazifelerde olanlar 
veya bu vazifelerinden ayrılmış olup da üç ay 
içinde kayıt talebinde bulunanlar hakkında ka
nunun 11 ve 12 nci maddelerindeki tahkik ve 
ilâna mütaallik hükümler tatbik edilmez. 

Madde 42. — Levhada kayıtlı olan her avu
katın mensubolduğu baroca Adliye Vekâleti 
tarafından tertibolunan numuneye tevfikan 
iki nüsha sicil cüzdanı tanzim edilir. Bunlar
dan birisi ve aynı zamanda cüzdanlara sonra
dan dercedilen ve edilecek olan kayıt ve ma
lûmata ait hulâsalar vaktinde Adliye Vekâle
tine gönderilir. Mezkûr cüzdanlar mahremdir. 
Ancak sahibi tarafından baroda mahfuz bulu
nan sicil cüzdanı her zaman görülebilir. 

Bir barodan diğer bir baroya nakil talebi
nin kabulü halinde bu sicil cüzdanı dosyasın
daki diğer vesikalar suretleri ile birlikte yeni 
kaydolunan yerin baro reisliğine gönderilir. 

Madde 43. — Avukatların iş celbi hususun
da tesebbüsatta bulunmaları ve bu maksatla 
mûtat kanuni bürolarının bulunduğu yerden 
başka bir yerde münferit veya müşterek büro 
kurmaları ve gazetelere reklâm mahiyetinde 
ilân vermeleri memnudur. 

Madde 55. — Baro idare meclisi, nakil ta
lebinde bulunan avukatın disiplin takibatı al
tında olup olmadığını, iştirak hisselerini öde
yip ödemediğini önceden kayıtlı bulunduğu ba
rodan sorar ve sicil hulâsası ile bu hususta lü
zum gördüğü vesikaları • celbeder ve her türlü 
tahkik muamelelerini yapar. 

Nakil talebinin tervici halinde baroca ve-
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rüecek karar Adliye Vekâletine gönderilir. 
Nakil muamelesi vekâletçe muvafık görüldü
ğü takdirde keyfiyet baroya bildirilir. Vekâ
letin bu bapta ittihaz edeceği karar katidir. 

Madde 57. — Aşağıda yazılı hallerde avuka
tın adı levhadan silinir : 

a) Levhaya kaydedildikten sonra ikamet
gâhının baro mmtakası haricine nakledilmiş ol
ması ; 

b) 32 nci maddenin birinci fıkrasında ya
zılı mecburiyete riayet edilmemiş olması; 

c) Avukatlıkla içtimai caiz olmıyan bir 
hizmet veya vazife deruhde edilmiş olması; 

d) Avukatın malları üzerindeki tasarruf 
salâhiyetinin mahkeme kararı ile tahdidedil-
miş olması; 

e) Avukatlık vazifelerini devamlı surette 
ifaya mâni akli bir arızanın* tesbit edilmiş ol
ması ; 

f) Medeni hakları istimalden menedilmiş 
bulunması; 

g) Türk vatandaşlığı sıfatının kaybedilmiş 
olması; 

h) Mahkeme veya disiplin meclisi karariyle 
işten veya meslekten çıkarılmış olması; 

i) Meslekten istekle ayrılmış bulunması; 
j) Baro levhasına kayıt tarihinde kanunun 

birinci maddesinin A, C, D, F, G, ve H. bentle
rinde yazılı şartların kendisinde mevcut olmadı
ğının sonradan tahakkuk etmesi. 

Madde 60. — Cezai veya disipline mütaallik 
bir karar neticesinde meslekten çıkarılanlarla 
ikinci maddenin A. bendinde yazılı suçlardan 
dolayı mahkûm olanların ve 57 nci maddenin J. 
bendine göre baro levhasından adları silinen
lerin ruhsatnameleri Adliye Vekâletince geri 
alınarak iptal ve kayıtları bir daha yenilenme
mek üzere terkin olunur. 

Bu muamelenin tatbiki Kararın katîleşmiş 
olmasına bağlıdır. 

Madde 68. — Her baronun bir reisi ve en az 
dört azadan mürekkep bir idare meclisi vardır. 

Avukat adedi, 50 den 100 e kadar olan baro
larda 6, 101 den 150 ye kadar olan barolarda 8, 
150 den fazla olanlarda 10 âza ve her baroda 2 
veya 4 yedek âza bulunur. 

Baro reisi, idare meclisinin tabiî reisidir. 

Madde 70. —Baro reis ve idare meclisi âza-

( S. Sa 

larmın müddeti iki senedir. Şu kadar ki azalar
dan yarısı her sene yenilenir. İlk seçimden bir 
sene sonra ayrılacak azalar kur'a ile taayyün 
eder. 

Seçim devresi bitmeden önce açılan reisliğe 
intihabolunan reis ile açık âzalıklara alınan ye
dekler geri kalan müddeti tamamlar. 

Madde 78. — Reis baroyu temsil eder. idare 
meclisinin reisi sıfatiyle haiz olduğu salâhiyet
lerden maada : 

a) Umumi heyet ve idare meclisi kararları
nı infaz etmek, 

b) 73 ncü maddeye tevfikan verilen mezu
niyet dairesinde baro namına iltizam ve iktisap
ta bulunmak, taahhütlere girişmek, baroya ya
pılan teberrüları kabul ve bütçeyi tatbik etmek, 

c) Mahkeme ve resmî daireler huzurunda 
baroyu temsil ve müdafaa edecek avukatı tâyin 
etmek, 

d) Avukat sicillerinin, Adliye Vekâleti ta
rafından gönderilen numuneye tevfikan tanzim 
ve muhafazasını temin etmek ve bir nüshasını 
ve sonradan sicile dercedilen ve edilecek olan 
kayıt ve malûmata ait hulâsaları da Vekâlete 
göndermek, 

e) Baro âzası veya bir avukatla müvekkil 
arasında tahaddüs eden ihtilâfları idare mecli
sine intikale mahal vermeden dostane bir suret
te halline çalışmak, 

Ve bu kanunda yazılı diğer hususları ifa ey
lemek hak ve vazifelerini haizdir. 

Madde 81. — Adliye Vekâleti avukatlarla 
idare meclisi ve baro reisliği üzerinde nezaret 
hakkını haizdir, idare meclisi veya reisi üzerin
deki nezaret hakkını baro merkezindeki en yük
sek dereceli hâkim marifetiyle ve avukatlar üze
rindeki nezaretini de baro idare meclisi vasıta-
siyle kullanır. 

Baro idare meclisleri Adliye Vekâletinin bu 
kanunda katî olduğu yazılı bulunan kararları
nı infaz etmedikleri veya bu Kanunla kendilerine 
verilen vazifeleri yapılan tebliğe rağmen en çok 
bir ay içinde yapmadıkları takdirde Adliye Ve
kâleti tarafından fesih olunabilir. 

idare meclisinin vekâletçe feshi halinde umu
mi heyet fesih kararının tebliğinden itibaren 15 
gün içinde Adliye Vekâleti tarafından yeniden 
seçim icrasına davet edilir. Şu kadar ki, yeni se
çilecek idare meclisinin üçte biri eski meclise 
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dâhil bulunmıyan avukatlardan seçilir. 

Baro reisi .ve idare meclisine ait vazifeler yeni 
meclisin seçimine kadar birinci fıkrada yazılı 
hâkimin inhası üzerine Adliye Vekâletince baro
ya kayıtlı avukatlardan teşkil edilecek üç kişilik 
bir heyet tarafından görülür. 

Madde 82. — Kanunen kendilerine verilen 
vazifeyi ifa etmiyen baro reisi ve idare meclisi 
azaları hakkında bu bap hükümleri tatbik olunur. 

Avukatlık vakar ve şerefine uymıyan fiil 
ve hareketlerde bulunanlarla meslekî faaliyette 
vazifelerini yapmıyan veya vazife icabı olan dü
rüstlüğe riayet etmiyenler hakkında bu kanunda 
yazılı disiplin cezaları tatbik olunur. 

Bu babın hükümlerinden birinci babın ikinci 
faslına mugayir olmıyanları stajyerler hakkında 
da tatbik olunur. Stajyerlerin Adliye dairele
rinde çalışmaları sırasında daire âmirinin iş'a-
riyle de disiplin takibi yapılır. 

Madde 83. — Disiplin cezaları şunlardır : 
1. îhtar, avukatı dikkate davettir. 
Bu ceza baro reisi tarafından yazılan bir 

mektupla tatbik olunur. Sicile geçmez ve aley
hine bu cezaya mâruz kalan avukat tarafından 
itiraz olunamaz. 

2. Tevbih, meslekî âdaba uymıyan fiil ve 
hareketin disiplin meclisi karariyle muahazesidir. 

3. 1 000 liraya kadar para cezası. 
4. işten çıkarma, avukatın üç aydan az ve 

üç seneden fazla olmamak partiyle meslekini yap
maktan menedilmesi ve muvakkat olarak kaydı
nın baro levhasından silinmesi dir. 

5. Meslekten çıkarma, avukatlık ruhsatname
sinin geri alınması ve avukatın kaydının baro 
levhasından silinmesidir. 

Baro reis ve idare meclisi azaları hakkında 
barodaki vazifeleri dolay isiyle yapılan disiplin 
muamelesinde bu maddenin yalnız 1, 2 ve 3 ncü 
bentleri tatbik olunur. 

Madde 84. — Disiplin muamele ve kararları 
idare meclisi tarafından tertip ve tatbik olunur. 
Bu takdirde idare meclisi disiplin meclisi unva
nını alır. 

Baro reis ve idare meclisi azaları hakkında 
83 ncü maddenin son fıkralarında yazılı disiplin 
muameleleri Vekâletin tensibedeceği baro idare 
meclisi tarafından tertip ve tatbik olunur. 

Madde 86. — Disiplin takibatının icrası, ta

kip konusu olan fiilin işlendiği tarihte avukatın 
kayıtlı bulunduğu baroya aittir. Şu kadar ki, 
baro reisi ile idare meclisi azaları hakkında vu-
kubulacak ihbar ve şikâyet üzerine yapılacak tet-
kikata alâkalı reis ve âza iştirak edemez. Bu 
yüzden idare meclisi teşekkül edemediği takdirde 
disiplin takibatı en yakın baro tarafından ya
pılır. 

Şikâyet ve ihbar mevzuımun tahkika değer 
mahiyette olmadığına dair salahiyetli baro idare 
meslisleri tarafından verilecek kararlar cumhu
riyet müddeiumumisine ve varsa şikâyetçiye teb
liğ olunur. 

Madde 101. — Disiplin cezalan hakkında ka
rar verecek heyetlere dâhil olanların Ceza Mu
hakemeleri sulu 'Kanununda yazılı sebeplerle 
reddi hakkındaki talepler reddi istenilen azadan 
başkalarının iştirakiyle tetkik olunur. 

Eet sebebiyle heyetin teşekkül edememesi ha
linde kur'a ile seçilecek avukat veya hâkim ile 
heyet tamamlanır. 

81 nci maddede bahsi geçen hâkimin reddi 
halinde keyfiyet en yakın ağır ceza mahkemesi 
reisi tarafından tetkik ve talep varit görülürse 
iş reddolunan hâkimden sonra gelen mahallin en 
yüksek dereceli hâkimine tevdi ve tek hakimli 
olan yerlerde hâkimin kendisini reddetmesi ha
linde de iş en yakın yer yüksek dereceli hâkimi 
tarafından tetkik olunur. 

Madde 103. — Hakkında meslekten çıkarma 
cezasını istilzam edebilecek mahiyette bir fiil
den dolayı takibat yapılmakta olan avukat di
siplin meclisi kararı ile işten menedilebilir. Ka
rarın verilmesinden önce alâkalının dinlenmiş 
veya dinlenmek üzere davet edilmiş olup da tâyin 
edilen günde gelmemiş olması şarttır. 

Disiplin meclisi bu karara esas olan delille
rin ne hudut dâhilinde ikame ve tetkik oluna
cağını taleplerle bağlı olmaksızın serbestçe tâ
yin ve takdir eder. 

Karar, hakkında takibat yapılan avukata mu
cip sebepleriyle birlikte tebliğ olunur. 

Bu maddeye göre verilen meni kararları tef
him veya tebliğ üzerine infaz olunur. 

Madde 104. — Haklarında meslekten çıkar
ma cezası veya tevkif müzekkeresi veya rüşvet, 
sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, ihtilas, em
niyeti suiistimal ve yalan yere şahitlik cürüm-
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lerinden dolayı son tahkikatın açılması kararı 
verilenler 81 nci maddede yazılı hâkim tara
fından 'işten menolunur. Yüksek dereceli hâki
min bu husustaki kararı katî olup aleyhinde 
hiçbir mercie müracaat edilemez. 

ıMadde 105. — 103 ve 104 ncü maddelere 
göre işten menedilmiş olanlar meni tarihinden 
itibaren avukatlığa ait salâhiyetleri hiçbir su
rette kullanamazlar. Bu hüküm avukatın karısı 
ile reşit olmıyan çocuklarına ait işlerde cari 
değildir. 

Birinci fıkrada yazılı memnuiyet hilâfına 
kasdi olarak hareket eden avukat hakkında 83 
ncü maddenin 4 veya 5 nci bentlerinde yazılı 
cezalardan biri tatbik olunur. 

Mahkemelerle resmî daireler işten menedi-
len avukatları kabul etmemekle mükelleftirler. 

Madde 106. — 103 ncü maddeye göre veri
len işten meni kararı aleyhine yüksek dereceli 
hâkim nezdinde' itiraz olunabilir, itiraz ka
rarın icrasını durdurmaz. Varit görülürse ka
rar kaldırılır. 

Bu husustaki itiraz acele tetkik olunur. 

Madde 109. — Disiplin meclisi kararları 
aleyhine alâkalı avukat tefhim veya tebliğ ta
rihinden itibaren bir hafta içinde ve 81 nci 
maddede yazılı hâkim de evrakın kendisine 
tevdii tarihinden itibaren 15 gün içinde haysi
yet divanına itiraz edebilir. 

Yukarıki fıkrada yazılı hâkim; aleyhine iti
razda bulunmadığı disiplin meclisi kararlarını 
hemen Adliye Vekâletine gönderir. Evrakın 
vurudu tarihinden itibaren üç ay içinde Adli
ye Vekili Cumhuriyet Başmüddeiumumiliğine 
vereceği yazılı emirle disiplin meclisi kararla
rı aleyhine haysiyet divanına itiraz edebilir. 

Yüksek dereceli hâkimin itiraznamesinin 
bir sureti bu hâkim tarafından ve Adliye Ve
kâletinin yazılı emri üzerine Cumhuriyet Baş-
müddeiumumiliğince tanzim olunan itirazname-
nin bir örneği de bu makam tarafından alâkalı 
avukata 15 gün içinde tebliğ olunur. Tebliğ ta
rihinden itibaren bir hafta zarfında alâkalı 

avukat itirazın duruşmalı olarak tetkikim hay
siyet divanından istiyebilir. 

Madde 118. — Disiplin cezasını istilzam 
eden fiillerin vukuundan itibaren üç yıl geç
miş ise takip yapılmaz. Şu kadar ki, alâkalı 
avukat hakkında 49 neu maddeye göre takip 
izni verilmiş olması müruruzamanı keser. Beş 
senenin geçmesiyle her halde müruruzaman 
vâki olur. 

Muvakkat madde XI — Bu kanunun neşri 
tarihinde 3499 sayılı Avukatlık Kanunu ve ta
dillerine göre stajını ikmal etmiş olanlarla sö
zü geçen kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki 5178 sayılı Kanunun mu
vakkat 1, 2 ve 3 ncü maddelerinde durumları 
tesbit edilip de stajlarını tamamlamış bulunan
lar hakkında imtihan hükümleri tatbik olun
maz. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye Vekili memurdur. 24 . I . 1955 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Adliye Vekili 
0. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
. ve îç. Mv. Vekili 

Dr. B. Uz 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 
Devlet Vekili 

0. Kapanı 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F. Köprülü 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili, 
8. Yırcah 

Gr. ve İnhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavu§oğlu 

İşletmeler Vekili 
8. Ağaoğlu 

( S. Sayı» : 1) 



— 13 — 
Giresun Mebusu Abdullah İzmen'in, Aavukatlık Kanununun 7 nci maddesinin değiştirilmesi hak

kında kanun teklifi (2/80) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin değiştirilmesine dair olarak hazırlanan 
kanun teklifi sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadeleri saygı ile arz ve rica olunur. 
Giresun 
A. îzmen 

ESBABI MUCİBE 

Tadili teklif olunan, 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinde; (Vazifelerinden ayrı
lan hâkim ve müddeiumumiler hizmet ettikleri mahkeme veya yerlerde ayrılma tarihinden itiba
ren iki sene müddetle avukatlık etmekten memnudurlar.) denilmektedir. Bu maddenin Adliye 
Encümeni mazbatasmdaki mucip sebeplerinde de 3499 sayılı Kanundan evvelki memnuiyet kaydı
na işaret edilerek (mer'i kanunda da mevcut bir hüküm olup buradaki memnuiyet, vazifelerin
den ayrılan hâkim veya müddeiumuminin ayrıldıkları yerde mütaaddit mahkeme bile olsa avukat
lık edememelerini icabettireceği ve şu kadar ki, tekaütlükle ayrılanlara bu madde hükmünün mü
essir olmadığı) açıklanmıştır. 

Hakikaten evvelce 3 Nisan 1340 tarih ve 460 numaralı Kanuna müzeyyel olarak kabul edil
miş olan 2 . XII . 1926 tarih ve 941 numaralı Kanunda; vazifelerinden istifa ederek ayrılan hâ
kimlerle bu sınıftan sayılan adliye memurlarının vazifelerini ifa eyledikleri mahallerde istifaları
nın kabulü tarihinden itibaren iki sene müddetle avukatlık ve dâvavekâleti edemiyecekleri yazı
lı olduğu ve halen mer'i bulunan mezkûr 7 nci maddenin yukarda açıklanan mucip sebeplerinde 
de 941 numaralı Kanundaki memnuiyet göz önünde tutularak yeni bir hüküm vaz'edilmesi düşü
nüldüğü halde mer'i kanun maddesine nedense «istifa» kaydı konulmamıştır. Bununla beraber 
maddenin mucip sebeplerinde mutlak bir ifade ile hükmün tekaütlükle ayrılanlara müessir olma
dığı beyan edilmekle kanun vâzıınm bundaki maksadı tebellür etmiş ve buna binaen mezkûr 
memnuiyet hükmü önceleri bir tefrik yapılmaksızın umumiyetle tekaütlüğe ayrılanlar hakkında 
tatbik edilmemiş iken sonradan tefrika tâbi tutularak hükmün, talebiyle tekaütlüğe ayrılanlara 
teşmil edilmesi gadri müstelzim görülmüştür. 

Vakıa, 3499 sayılı Avukatlık Kanununun değiştirilmesine dair olan 4359 sayılı Kanım lâyiha
sına o zaman, isteğiyle tekaüde ayrılanlara iki senelik memnuiyet hükmünün tatbiki için bir ka
yıt konulması Hükümet tarafından düşünülmüş ve bu husustaki teklif üzerine Adliye Encümenin
ce yapılan müzakerelerde de yaş tahdidi sebebiyle tekaüde sevk edilenlerin hizmet ettikleri yer
lerde avukatlık etmelerinde bir mahzur düşünülmiyeceği belirtilirken mer'i madde hükmünden 
isteğiyle tekaüt olanlar için memnuiyetten vareste bırakılmalarına müsait bir mâna anlaşılamı-
yacağmdan bahsile teklif edilen kaydın ilâvesine mahal olmadığına karar verilmiş ve Adliye Encü
meninin bu kararı üzerine isteğiyle tekaüde ayrılanlar hakkında memnuiyet hükmü tatbik edilegel-
mekte bulunmuş ise de bu keyfiyet esas ve maksada uygun görülememiştir. Çünkü ; 

Mezkûr 7 nci madde hükmü 941 numaralı Kanunun vaz'mdaki esas ve maksada göre kabul edil
miştir. 941 numaralı Kanunun vaz'ma sebebolan haller ise mahza alâkalının devlet memuriyeti un
vanını bilhassa hâkimlik gibi itibara şayan bir unvanı ileri sürerek bulunduğu yerlerde o itibar 
ve unvandan faydalanmak suretiyle şahsi arzu ve emellerini o muhitte tatmin ettirmemek, haysiyet 
ve şereflerini ihlâl edecek her hangi bir hâdiseye meydan bırakmamaktır. Bu mülâhazalar muvace
hesinde yaş tahdidi sebebiyle tekaüde çıkarılmış olanlarla istekleriyle tekaüde çıkarılanlar arasında 

( S. Sayısı : 1 ) 
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tefrik yapılmasını icabettirecek herhangi bir hal mevcut olmadığı gibi mucip sebepler itibariyle de 
mütekaitlere tatbik edilmemesi lâzımgelen mezkûr memnuiyet hükmünün (mutlak olarak tekaüde ay
rılanlar hariç bırakılmak suretiyle) istif aen ayrılan veyahut müstafi addedilenlere hasır ve tahsisi 
iktiza ettiğinden, tekaüde ayrılanların avukatlık hakları üzerindeki bu müsavatsızlığın ortadan kal
dırılması, halinde hak ve nasfet kaidelerine uygun hareket edilmiş olacağı aşikârdır. 

Esasen tadili teklif olunan 7 nci madde, ihtiva ettiği hüküm bakımından da demokrasi prensip
lere aykırı bir mahiyet taşıdığı cihetle zaman zaman mebuslar tarafından mezkûr maddenin kal
dırılması istenilmiş ve Büyük Millet Meclisi Adliye Encümeninde de bu husustaki teklifler diğer ka
nun lâyihaları arasında görüşülerek maddenin kaldırılması derpiş edilmiş olmakla beraber lâyiha
lar devre sonuna kalmasından Umumi Heyetçe sürüşülüp kanuniyet kesbetm emiştir. 

Netice itibariyle antidemokratik bir hükmü ihtiva eden ve şimdiki halde meriyette olmak 
itibariyle de tatbikat sahasında müsavatsızlıklara meydan veren Avukatlık Kanununun bahsi ge
çen 7 nci maddesi hükmünün ilgası keyfiyeti ancak mezkûr kanunun bâzı maddelerinin tadili 
hakkındaki lâyihanın ileride görüşülerek kanuniyet iktisabetmesiyle tahakkuk edeceği cihetle bu
nun neticesini beklemek vatandaş haklarının korunması yönünden doğru olamıyacağı düşünül
müş ve bu sebeple, halen mevcut müsavatsızlık yüzünden talebiyle tekaütlüğe ayrılanlar hak
kında tevali edegelen bariz haksızlığın bir an wel ortadan kaldırılmasının temini maksadiyle 
bu kere mezkûr maddenin değiştirilmesine dair bir lâyihanın hazırlanarak sunulmasına lüzum ve 
zaruret hâsıl olmuştur. Bu husustaki teklifin kabulü rica olunur. 

GÎRESUN MEBUSU ABDULLAH ÎZMEN'ÎN 
TEKLÎFl 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — Vazifelerinden istifa ederek 
ayrılan veyahut müstafi addedilen hâkim ve 
müddeiumumilerle muavinleri hizmet etttikleri 
mahkeme veya yerlerde, ayrılma tarihinden 
itibaren iki sene müddetle avukatlık etmekten 
memnudurlar. 

MADDE 2. —• Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meriyete girer.' 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 1 ) 



15 -
Bursa Mebusu Müfit Erkuyumcu'mm Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırılması 

hakkında kanun teklifi (2/82) 

11.1.1955 
Yüksek Reisliğe 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin meriyetten kaldırılması hakkındaki kanun 
teklifim esbabı mucibesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılması saygıyla rica olunur. 
Bursa 

Müfit Erkuyumcu 

ESBABI MUCİBE 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinde aynen; (Vazifelerinden ayrılan hâkim ve müd
deiumumiler hizmet ettikleri mahkeme veya yerlerde ayrılma tarihinden litibaren iki sene müddetle 
avukatlık etmekten memnudurlar.) denilmektedir. Bu hüküm Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 70 nci 
maddesinde vatandaşlar için kabul edilmiş olan serbestîi sâyü amel prensipine muhalif ve antidemok
ratik mahiyette bulunmaktadır. Vazifelerinden her hangi bir şekilde ayrılmış olan hâkim ve müddei
umumilerin bulundukları mahallerde vazifeleri icabı bakmış ve tetkik etmiş oldukları dâva ve işleri 
avukat olarak takibetmeleri esasen Hukuk ve Ceza Usulü Muhakemeleri kanunlarında menedilmiştir. 
Mezkûr memnuiyet mevcut iken mücerret bulundukları mahalden istifa etmek suretiyle ayrılmış olan 
adliye müntesiplerinin ayrıca iki sene gibi uzun bir müddet için aynı yerde avukatlık yapmalarını 
menetmek Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun bahsi geçen 70 nci maddesinde vatandaşlara tanınan 
serbest çalışma hak ve hürriyetiyle asla telif edilemiyeceği gibi adalet ve hakkaniyet prensipleriyle de 
keza kabili telif görûlemiyeceğinden sözü geçen 7 nci maddenin meriyetten kaldırılmasına mütedair 
bulunan işbu kanun teklifimiz hazırlanarak Yüksek Meclise sunulmuştur. 

Bursa 
Müfit Erkuyumcu 

BURSA MEBUSU MÜFÎT ERKUYUMCU'NUN 
TEKLlFÎ 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 7. nci 
maddesinin kaldırılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 3499 Sayılı Avukatlık Kanu
nunun 7 nci maddesi hükmü meriyetten kal
dırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 1 ) 
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Manisa Mebusu Semi Ergin ve iki arkadaşının, Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesinin E fıkra

sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/108) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

27 Haziran 1938 tarihli ve 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesinin E fıkrasını de
ğiştiren teklifimizi gereğinin ifası için 'derin hürmetlerimizle takdim eyleriz. 

Manisa Erzurum Zonguldak 
Ş .Ergin A. Eryurt A. Yurdabayrak 

MUCİP SEBEPLER 

Çok şerefli ve o nispette mesuliyetli 'bir vazife ifa eyledikleri muhakkak olan avukatların mes-
leke kabul şartlarını ve buna mütedair diğer hususları tedvin eyliyen 3499 sayılı Kanunun avu
katlığı zapturapt altına almış ve kuvvetli hükümleriyle >bu mesleki kurmuş ve hürmete şayan bir 
müessese haline getirtmiştir. 

Bununla beraber daima ilerliyen bir cemiyetin içinde bu kanunun da tadile muhtaç hale geldi
ğini tatbikatla meşgul bulunanlar kadar vâzıı kanun olan Büyük Meclisimizin nazarımdan da uzak 
kalmamıştır. Bu maksatladır 'ki, Demokrat Parti iktidara geldikten sonra. Hükümet Avukat]ilk 
Kanununu yeni hükümlerle tanzim ederek Büyük Miilelt Meclisine takdim eylemiştir. Geçen dev
re Adliye Encümeninde müzakeresi ikmal edileımiyen bu lâyiha üzerinde yeniden rötuşlar yapılmak 
üzere Hükümetçe geri alınmıştır. Pek yakında da Yüksek 'Meclise takdim olunacağı anlaşılmak
tadır. Diğer taraftan Büyük Meclisimizin birçok muhterem âzası tarafından mevcut kanunun şu 
veya bu maddesinin tadili hususunda hir-çok kanun tek lif ileri tanzim ve Meclis Riyasetine takdim 
olurum ustur. 

Arz ettiğimiz bu malûmat 3499 «ayılı Kanunun 'her halükârda tadili, lâzımgeldiğinde Meclisin 
ve Hükümetin, noktai nazar birliğine eriştiğini göstermektedir. 

Fakat kanunun heyeti umumiyesi üzerinde yapılacak tadilâta, takdim en mühim bir hususun ön
ceden ve müstaceliyetti e halli iktiza eylediği (kanaatine varmış bulunmaktayız. 

Genellerden beri 'kanunun sarih hükümlerine rağmen tatbikatta aksi tecelli eden bir maddenin 
tamamlanması mevcut fiilî durumu kanuni selde sokmakla beraber yanlış bir görüşün de değişti
rilmesini temin edecktir. 

Malûm okluğu üzere 3499 sayılı Avukatlık Kanununun .1 tıei 'maddesi avukatlık meslekine gire
cekler hakkındaki şartları teshil ederken (E) bendinde .«avukatlık ile içtimai caiz olmıyan bir hiz
met veya meşgalede bulunmamak...» kaydını vazetmektedir. 3 ncü maddesinde de maaş, ücret ve
ya aidat muikalbilinde görülen hiçbir hizmet ve vazife, iş ajanlığı, tüccarlık veya meslekin avu
katlıkla içtima edemiyeceğini katî olarak tadadeylenıektediı-. Fakat vâzıı kanun, kanunun 41 nci 
maddesinde (mebusları vilâyet ve belediye meclisi azalarını üniversite, yüksek 'mektep veya tâli 
mektep profesör, muallim, doçent ve asistanlarını, anonim ve kooperatif şirketleri idare ımeclliisi aza
larını) 3 ncü madde hükmünde müstesna tutmuştur. 

Halbuki mahiyeti ve ifa eylediği hizmet itibariyle yukarda sayılan vazifeler arasında bulunma
sı talbiî olan devlet iktisadi teşekkülleri ve benzeri âmme müesseseleri idare 'heyeti reis ve âzaları
nın da zikredilmemiş olması tatbikatta bugüne kadar mevcut bir hükmün yerine getirilmemesi gibi 
bir vaziyet ihdas eylemiştir. Filhakika kanunun neşri tarihinden bu tarafa hemen hemen bütün 
devlet, iktisadi teşekküllerinde yönetim kurulu bulunan âmme müesseselerinde, Devletin serma
yesinin en az yarısına malik bulunduğu banka ve 'müesseseler idare meclislerinde mesleki avukat
lık olan zevat başkanlık ve âzalık etmiş ve esas meslekleri oları avukatlığa da devam eylemişler
dir. Bugün durum yine aynı şekli muhafaza etmektedir. 

( S. Sayısı ; 1 ) 
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Bilindiği üzere idare meclisi reis ve âzalığı mahiyeti itibariyle bir memuriyet değildir. Vâzı 

kanun anonim şirket idare meclisi reis ve azalarını avukatlıkla kabili telif saydığına göre iktisadi 
devlet teşekkülleri ve benzerleri âmme müesseseleri reis ve âzalarının o arada tadadedilmenıesi 
bir zühul eseri olsa gerektir. 

Binaenaleyh bu kabîl müesseselerde başkan ve üye olan doktor, tüccar ve her türlü meslek er
babı bu müesseselerdeki vazifeleriyle birlikte meş jalelerine devam ederlerken avukatları esas mes
leklerini ifaden meneylemeyi hakkaniyete ve tatbikata uygun görmemekteyiz. 

Bu mucip sebeplere istinatlla arz ve takdim eylediğimiz kanun teklifini yüksek tasvibine arz 
ederiz. 

MANİSA MEBUSU ŞEMl ERGİN VE ÎKİ 
ARKADAŞININ TEKLİFİ 

27 Haziran 1938 tarihli ve 3499 soyalı Kanunun 
4 ncü maddesinin E bendi ve son fıkrasını değiş

tiren kanun teklifi 

1. — 27 Haziran 1938 tarihli ve 3499 sayılı 
Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesinin E ben
di ve son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

E) Anonim ve Kooperatif şirketleri, devlet 
iktisadi teşekkülleri, bünyelerinde idare meclisi 
organı bulunan âmme müesseseleri, Devletin ser
mayesine iştirak ettiği diğer iktisadi teşekkül ve 
müesseseler idare heyeti reis ve âzası ile yöne
tim kurulları reisi, idare meclisi azaları ve ha
yır ilim müesseseleri reis ve âzası. 

Üçüncü madde hükmünden müstesnadır. 
Şu kadar ki, bunlardan mebuslar Hazinenin, 

belediye ve hususi idarelerin vilâyet ve belediye
lerin idare ve murakabsi altında bulunan daire 
ve müesseselerin ve sermayesinin yarıdan fazlası 
Devlete ait şirket ve müesseselerin ve iktisadi 
devlet teşekküllerinin, vilâyet ve belediye mec
lis azaları mensubolduklan hükmi şahısların 
aleyhindeki dâva ve iğleri kabul ve takipten 
memnudurlar. 

Bu memnuiyet avukatların şeriklerine de şâ
mildir. 

Yürürlükteki madde budur. 

2. — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

3. — Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye 
Vekili memurdur. 

( S. Sayısı : 1) 
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Adliye Encün 

T. B. M. M.. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 1/193-2/80-2/82-2/108 
Karar No. 50 

Yüksek 

(3499) sayılı Avukatlık Kanununun bâzı 
maddelerinin tadil ve ilgasına ve bu kanuna 
muvakkat bir madde ilâvesine mütedair bulu
nan kanun lâyihası; Başvekâletin 10 . XI . 1955 
tarih ve 71-1912/467 numaralı tezkeresiyle Tür
kiye Büyük Millet Meclisine tevdi ve encümeni
mize havale edilmiş olmakla mezkûr kanunun 
(4) ncü maddesinin (E) bendinin tevsi yollu ta
dilini havi Manisa Mebusu Semi Ergin ve iki 
arkadaşının teklifi ve Giresun Mebusu Abdul
lah îzmen ile Bursa Mebusu Müfit Erkuyum-
cu'nun (7) nci maddesine mütaallik ayrı ayrı 
iki teklifi de birleştirilerek Adliye Vekâleti mü
messilleri hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi: 

1. Kanun lâyihasının mucip sebepler kıs
mında (3499) sayılı Avukatlık Kanununun ihti
yaçları karşılamadığı ve tatbikatta tereddütle
ri tevlidettiği cihetle kanunun muhtelif madde
lerinde 4359, 4756, 5187 numaralı kanunlar ile 
tadilât yapıldığı mezkûrdur. Bu kanunların me
tinlerine göre yapılan değişiklikler : 

a) 4359 sayılı Kanun ile 55, 67, 69, 81, 
86, 90, 101, 116, 119 ncu maddeler ile muvak
kat 2, 3, 4, 10 ncu; 

b) 4756 sayılı Kanun ile 21 nci, 
c) 5178 sayılı Kanun ile 1, 8, 15, 16, 19, 

20, 21 ve muvakkat 1, 2 ve 3 ncü maddelere 
maksur bulunmaktadır. 

2. Ahiren sebk eden tadil teklifinin başlı
ca isnadettiği sebepler meyanmda; memleketi
mizin mazhar olduğu demokratik inkişaf kar
şısında Avukatlık Kanununun yeni zihniyetin 
ışığı altında tekrar gözden geçirilmesine zaru
ret hâsıl olduğu ve bu maksat ile teşkil edilen 
baro reisleriyle hukuk profesörlerinden ve ve
kâletin salahiyetli temsilcilerinden mürekkep 
bir komisyon tarafından yapılan inceleme so
nunda kanundaki antidemokratik ve mesai hür
riyetini tahdideden hükümlerin kaldırıldığı ve 
baroların daha muntazam bir şekilde çalışma
larının temin edildiği, yeni elemanların mesleke 

( S. Sa; 

i mazbatası 

18 . V . 1955 

Eeisliğe 

iyi hazırlanmış olarak girebilmeleri için staj
yerlerin imtihana tâbi tutulmaları esasının dik
kate alındığı, imtihanda muvaffak olamıyanla-
rm dâvavekilliği yapmalarına müsaade olun
mak suretiyle bu gibilere çalışma sahasının 
açıldığı ve kanundaki vuzuhsuzluk ve noksan-
sızlık yüzünden tatbikatta tesadüf edilen müş
küllerin de izalesi cihetlerinin derpiş kılındığı 
zikredilmekte bulunmaktadır. 

3. Kanun lâyihası; yukarda hemen aynen 
alman mucip sebeplere müsteniden Avukatlık 
Kanununun 1, 4, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 
21, 42, 43, 55, 57, 60, 68, 70, 78, 80, 82, 
83, 84, 86, 101, 103, 104, 105, 106, 109 ncu 
maddelerinin tadilini ve 117 nci maddenin ilgası 
ile staj usulünde ihdası teklif olunan imtihan 
esasına sirayet etmek üzere muvakkat 11 nci 
maddenin yeniden metne ilâvesini istihdaf et
mek üzere tanzim kılınmıştır. 

4. Kanun lâyihasının ihtiva ettiği ve tadi
li mutazammm bulunan maddelerin tertibolu-
nan metinleri ile mucip sebeplerin telifine im
kân bulunamamış ve imkân hâsıl olamamış ve : 

a) Antidemokratik ve mesai hürriyetini 
tahdideden, 

b) Stajyerlerin imtihana tâbi tutulmaları, 
c) İmtihanda muvaffak olamıyanların dâ

vavekilliği yapmalarına müsaade olunması, 
diye ileri sürülen mütalâalar, kanun lâyihasının 
müzakeresi sırasında geniş tenkidlere ve müna
kaşalara yol açmıştır. Ezcümle; 

Antidemokratik ve mesai hürriyetini tahdi
deden hükümlere mütaallik olarak serdedilen 
husus hakkında tatmin edici izahat alınamamış 
ve bu yolda ifade edilen vaziyetin mahiyetine 
ve sirayet sahasına nüfus kabil olamamıştır. 

Stajiyerlerin imtihan usulüne tâbi tutulma
larına mütaallik tadil mevzuu da halen tetkik 
ve kabule şayan görülmemiştir. Çünkü; 

Adalet cihazının muhtelif kollarında vazife 
ve mesuliyet deruhde eden ve âmme hizmetini 
ifa ettiği muhakkak bulunan hâkimler ile aynı 
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mahiyette faaliyette bulunan avukatlık mesle
ki müntesiplerinin ayrı esaslara tâbi tutulması
nın adalet mülâhazaları ile telifi mümkün gö
rülememiştir. Zira, imtihan esasının derpiş edil
mesi halinde, bu usulün avukatlar kadar hâkim 
sınıfı mensuplarına da teşmilinin zarureti galip 
bir noktai nazar olarak düşünülmüştür. Bu 
takdirde tadil teklifinin yalnız Avukatlık Ka
nununa inhisar ettirilmemesi ve imtihan usulü
nün Hâkimler Kanunu ile de müeyyide altında 
bulundurulması icabettiğinin mazbataya derç 
ve ilâvesi takarrür etmiştir. 

Bundan başka, mütaddit imtihan rejimine 
•(üç defa) tâbi tutulan bir avukat stajyeri ni
hai surette muvaffakiyet ihraz edemediği tak
dirde Avukatlık Kanununun meriyete girdiği 
tarihte beş avukat bulunmıyan yerlerde ve Ad
liye Vekâletinin tensibi ile dâvavekilliği edebi
leceği keyfiyeti de münakaşa mevzuu olmuştur. 

Avukatlık mazbut ve ileri bir meslek haline 
getirilmiş ve daha ziyade tekâmülü de matlup 
olduğu halde, geriye ve ehliyetsizliğe rücuu 
ifade eden dâvavekilliğinin ihyası hiçbir su
retle caiz ve musip görülememiştir. Usuli esas
ları meçhul bırakılan bir imtihan sistemi ile 
hukuk fakültesinden mezun bulunanların haiz 
olmaları lâzımgelen ilmî hüviyetin sarsılması 
neticesi tabiî telâkki edilmiştir. 

Avukat stajyerleri hakkında vazı ve tatbik 
olunacak imtihan sisteminin, hâkimliğe rağbeti 
teşvik edeceği düşünülmüş olsa dahi; bu tak
dirde imtihan külfetinden tahassûlu fırsat bi
len züafanm hâkimliğe meyledeceği ve bu su
retle de âmme efkârında şüphe ve emniyetsizlik 
yaratacağı aşikâr bulunmuştur. 

Hulâsa olarak, Avukatlık Kanununun bâzı 
maddelerinin tadilini mutazammm olan lâyiha
nın ihtiva ettiği hükümler arasında bilhassa 
:avnkat stajyerlerinin imtihan usulüne itibar 
edildiği ve bu maksadın temini sadedinde ka
inimin 1, 14, 19, 20, 81 nci maddelerinde ta
dilât icrasının derpiş kılındığı anlaşılmıştır. 

Encümenimiz; stajyerlerin imtihana tâbi 
tutulmaları keyfiyetinin, hâkim namzetleri ile 
birlikte mütalâa edilmesinin zaruretine binaen, 
her iki sınıf mensuplarının tâbi olmaları lâzım
gelen hükümlerin tefrik edilmesinin adaletsiz
liği ifade edeceğine kaani bulunduğundan bir 
taraflı olarak imtihan usulünün vaz'ma mütaal-

lik hükümlere prensip bakımından iltihak ve 
iştirak etmemiştir. 

5. Kanunun sair maddelerinde yapılan de
ğişiklikler mahiyetleri itibariyle 1 . XII . 1938 
tarihinden beri tatbik cdilegelmekte bulunan 
metinlerin bâzı kısımlarının cüzîyet kabilinden 
tavzihine mütedair olup, asli hükümlerin tadil 
ve ıslahını tazammun etmemekte ve bu suretle 
esasa müessir ve sâri olmamaktadır. Halen cari 
ve tatbik edilmekte bulunan hükümler bir güç
lük husule getirmediklerine göre bahis mevzuu 
tadilâtın tâli derecede dahi kalmadığı izahtan 
varestedir. Bu bapta mütaaddit misaller getir
mek kabildir. Şöyle ki; 

(14) ncü maddenin birinci fıkrası (staj liste
sine kaydı icra olunan namzet, baro mıntaka-
smdaki ağır ceza mahkemelerinden hangisinde 
staj yapmak istiyorsa barodan alacağı belge ile 
o yer cumhuriyet savcılığına müracaat ederek 
mahkemeler nezdindeki stajına başlar. Keyfiyet 
savcılıkça Adalet Bakanlığının tensibine arz 
olunur.) şeklinde tedvin olunmuştur. 

Kanun lâyihasında tadili teklif olunan işbu 
(14) ncü maddenin yukarda mezkûr birinci fıkra
sına, sadece şu kaydın ilâvesi istenilmektedir : 

(Vekâletçe tensibolunmadığı takdirde staj 
yapılmamış sayılır). 

Halbuki, asıl madde şimdiye kadar bir gûna 
ihtilât tevlidetmemi^ş ve ilk tahsis şekli ile tatbi
kat sahasında kalmıştır. Demek istiyoruz ki, sta
ja başlama keyfiyeti vekâletin tensibine intikal 
ve aksettirildikten sonra; vekâlet, namzedin 
staja başlıyabilmek için haiz olması lâzımgelen 
vasıflardan mahrum bulunduğunu yapacağı tet-
kikat neticesinde tesbit ettiği takdirde, bu mad
denin yazılış tarzına nazaran kendisinin haiz ol
duğu idari tasarrufu, müdahale salâhiyetini kul
lanarak staj muamelesini tasvibetmemek husu
sunda her türlü takdir hakkı ve serbestîsine ma
liktir. 

Her ne kadar, ilâvesi teklif olunan fıkranın 
mevcut hükmü bir dereceye kadar vuzuha sevk 
ve noksanı izale edeceği inkâr edilemez ise de 
filhal ve mahsusen bu dairede bir hüküm vaz'm-
da katî bir ihtiyaç ve zaruret olmadığı da mu
hakkaktır. 

Diğer maddelere mütaal'lik olarak mesbuk 
tadil taleplerinin de mahiyetleri itibariyle yu-
kardaki misal ile mukayesesi her suretle kabil
dir. 
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6. Kanunun hini müzakeresinde avukatlığın 
teşriî vazife ile tedahül etmesinin caiz olmıyaca-
ğı dermeyan edilerek (4) ncü maddenin tadili 
hakkında teklif mesbuk ise de mevzuun ev
vel emirde bir Teşkilâtı Esasiye Kanununun (23) 
ncü maddesiyle mürtebit ve alâkalı bulunması, 
aynı zamanda dünya parlâmento sistemlerinde 
benzeri meraımiyet hükümlerinin cari olmaması 
gibi muhtelif sebeplerden dolayı tadil talebi red
dedilmiştir. 

7. Kezalik (4) ncü maddenin (E) bendinin 
tevsii ve bâzı unsurların bu madde hükmü meya-
nma alınması hakkındaki teklifin esaslı bir şe
kilde mütalâa ve tetkik mevzuu yapılmasının 
muvafık bulunduğu ve bu suretle tevellüdü mel
huz hukuki ihtilâf ve teşevvüşlere mâni oluna
cağı tesbit edilerek tevdi şekli ile tetkik edilme
miş talebin reddi takarrür etmiştir. 

8. Giresun Mebusu Abdullah İzmen'in (7) 
nci maddeye matuf teklifi vazifelerinden istifa 
ederek ayrılan veyahut müstafi addedilen hâ
kim ve müddeiumumilerle muavinlerin hizmet 
ettikleri mahkeme veya yerlerde, ayrılma tari
hinden itibaren iki sene müddetle avukatlık et
mekten memnuiyetleri hakkındadır. 

Bursa Mebusu Müfit Erkuyumcu'nun teklifi 
ise, mezkûr kanunun (7) nci maddesinin meri
yetten kaldırılmasını istihdaf etmektedir. 

Meriyette bulunan maddenin hükmü, vazi
felerinden ayrılan, hâkim ve müddeiumumiler 
hizmet ettikleri mahkeme veya yerlerde, ayrıl
ma tarihinden itibaren iki sene müddetle avu
katlık etmekten memnu bulunduklarını emret
mektedir. 

Encümenimiz, Kanunun 7 nci maddesinin 
tadiline ve kaldırılmasına mütedair bulunan 

teklifleri, memnuiyet müddetinin tahdidi ol
ması ve avukatlığın bir disiplin mesleki bulun
ması hasebiyle halen tetkika şayan görmemiş ve 
talepler kabul edilmemiştir. 

Netice : Avukatlık Kanunu, meslekî faaliyet 
bakımından içtimai hayatımızın bütün eepîıele-
riyie alâkadar bulunmaktadır. Bu kanunda ya
pılması gereken tadilâtın hakiki ihtiyacı ifade 
ve noksanları her veçhile telâfi etmesi gibi hu
suslar teemmül olunmuştur. Binaenaleyh; esa
sa, kanunun ana hatlarına, ruh ve mânasına 
müessir bulunmıyan tadil teklifleri umumiyetle 
muhik ve mâkul görülmemiş olduğundan cüm
lesinin kül halinde reddine karar verildi. 

Yüksek. Meclisin tasvibine arz olunmak üze
re Riyaset Makamına sunulur. 

Adliye Encümeni Reisi Bu M. Muharriri 
Konya Balıkesir 

Muhalifim V. Asena 
II. Özyörük 

Kâtip 
Zonguldak 
Muhalifim 

N. Kirişcioğlu 
Çoruh 

Muhalifim 
M. Önal 
Erzincan 

8. Perinçek 
Kütahya 

8. 8. Nasuhoğlu 

Antalya 
Muhalifim 

E. Karan 
Çorum 

M. K. Biber oğlu 

Eskişehir 
H. Sezen 
Malatya 

M. Z. Tulunay 
R. 

Çankırı 
C. Boynuk 

Diyarbakır 
M. II. Ünal 

Kocaeli 
S. Dinçer 
Samsun 

Muhalifim 
0. Gü?7iüşoğlu 

Tokad 
O. Hacıbaloğlu 
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Devre : X 
İçtima : 2 S. S A Y I S I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1955 Mart, Nisan, Mayıs ayları hesabı 
hakkında Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbatası (5/22) 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Meclis Hesaplarının Tetkiki En. 

Esas No. 5/22 
Karar No. 19 

29 . IX . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Lira 

2 051 739 
17 672 557 

K. 

14 
57 

1955 Mart başında bankada mevcut para 
Ziraat Bankasının 1955 Mart, Nisan, Mayıs, aylarında aldığı para 

19 724 296 71 Yekûn 
10 558 087 12 Ziraat Bankasının Mart, Nisan, Mayıs aylarında harcadığı para 

9 166 209 59 1955 Haziran başında bankada mevcut para 

Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin 1955 Mart, Nisan, Mayıs ayları gider kâğıtları incelen
di 

İdare Amirliğinin 2 . VI . 1955 tarih ve 47523/973 sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Merkez Müdürlüğünün 7 . VII . 1955 tarih ve M M. 50 sayılı tezkerelerinden de anlaşıla
cağı veçhile ; 

1955 Mart ayı başında Ziraat Bankasında kalan para Mart, Nisan, Mayıs aylarında Ziraat 
Bankasınca alman paraya eklendikten ve toplamından da bu aylarda Ziraat Bankasınca har
canan para çıktıktan sonra 1955 Haziran ayı başında Ziraat Bankasında (9 166 209,59) lira kal
dığı görülmüş ve Bankanın her gün gönderdiği hesap puslaları toplamı da buna uygun bulun
muş olmakla beraber yapılan tediyelere ait masraf kâğıtlarının da kanun ve mevzuata muvafık 
olduğu anlaşılmıştır. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Meclis Hesaplarının Tetkiki 
Encümeni Eeisi Yerine 

K, 

R. 

azbata Muharriri 
Gümüşane 

Halit Zarbun 
İsparta 

. Demiralay 
Konya 

Gökmenoğlu 

Kâtip 
Edirne 

M. Enginün 
istanbul 

F. N. Çamlıbel 
Rize 

O. Kavrakoğlu 
imzada bulunmadı 

Murakıp 
Samsun 

F. Tüzel 
Kars 

A. Yemiaras 

N. 
Sivas 
Ertürk 

Bursa 
A. Erozan 
Kırklareli 
H. Yaman 





Devre : X 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Konya Mebusu Hidayet Aydmer'in, Arzuhal Encümeninin 1. IV. 1955 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 847 sayılı Kararın Umumi Heyette 
görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası (4 /125) 

Büyük Millet Metisi Reisliğine 

Özet : Arzuhal Encümeninin kararına itiraz. 

Arzuhal Encümeninin 1. IV . 1955 tarih ve 10 sayılı Haftalık Karar Cetvelinin 32 nci sayfasın
da 9.1.1955 tarih .ve 847 Karar No. lu Kararının taallûk ettiği hâdise şudur: 

Malatya'da Küçük ve Büyük Hüseyinbey Mahallesi ahalisi, mahallelerinde Büyük Hüseyinbey Ca
mii adı ile bir cami ve bu camiin masraflarına medar olmak üzere vaktiyle iki dükkân yapmışlar. 
1927 senesinde Vakıflar idaresi bu cami ve müştemilâtına ve eşyasına el koyarak burasını tütün de
posu olmak üzere Tekel idaresine kiraya vermiş. Şimdi halkın isteği üzerine Vakıflar idaresi her 
ne kadar bu camiin eskisi gibi mabet olarak kullanılmasını kabul etmekte ise de cami tekel mad
deleriyle dolu bir ambar olup Tekel idaresince boşaltılmadığından ve Millî Korunma Kanunu muci
bince kiracı Tekel idaresinden tahliyesi mümkün ölamıyacağmdan bahsile tahliye için dâva yoluna 
da gidilmediği beyan edilmesi üzerine encümen, işin kaza merciine aidolduğundan bahsile encü
mence yapılacak bir muamele olmadığına karar verdiği anlaşılmaktadır. 

Komisyon kararında işin kaza merciine aidolmasmdan bahsedilmesi mincihetin doğru, mincihetin 
yanlış ve buna müsteniden verilen komisyon kararı ise hatalıdır. Filhakika: 

Tahliyeden imtina eden bir kiracının tahliyesi hakkında kazai yola müracaat zaruridir. Hâdi
sede mucir mevkiinde olan Vakıflar idaresinin ibadethane ihtiyacı sebebiyle Millî Korunma Kanu
nu hükümleri dairesinde müstecir Tekel idaresi aleyhine tahliye dâvası açması lâzımdı ve açsaydı 
tahliye kararı alırdı. Nitekim istanbul'da Çarşıkapı "da Eğricami adiyle anılan Kaliçacı Hasan Ca
mii de evvelce aynı veçhile kadro harici tutularak kunduracılara kiralamış ve hattâ bu camiin 
şekli de tebdil edilerek kapılarak açılıp kunduracı mağazası haline sokulmuştu. Bilâhara aynı veç
hile halkın arzusuna uyan Vakıflar idaresi o camiin ibadethane haline iadesine karar vererek kira
cı aleyhine tahliye dâvası açtı. Tahliye kararı aldı ve Temyiz de tasdik etti. Mağazaya çevrilen 
cami tahliye edilerek eski haline irca ve ibadethane olarak kullanılmaya başlandı. 

Şikâyet mevzuu camiin de tahliyesi hakkında Vakıflar idaresinin aynı veçhile dâva açması lâ-
zımgelirken kararda Vakıflar idaresinin tahliye dâvası açmamış olduğu ve açmak istemediği 
tasrih edilmekte olmasına rağmen encümenin, işin kazai yoldan halledilmesi lâzımgeleceğini söy
lemesi yanlış ve mütenakızdır. Evet, tahliye ancak mucir mevkiinde olan Vakıflar idaresinin 
mahkemeye müracaatı üzerinedir ki kazai yoldan halledilebilir. Vakıflar idaresi yanlışlığını yu
karda bizzat kendisinin istihsal ettiği kazai içtihatlarla ispat ettiğim noktai nazara saplanarak 
tahliye mümkün değildir diye senelerce mahkemeye müracaat etmezse elbette dâva olmadan hü
küm verilemiyeceğinden tahliye mümkün olmıyacaktır. Şu halde; Arzuhal Encümeninin işir. 
hem kazai yoldan halledilmesi lâzımgeldiğini söylemesi hem de kazai yola müracaat etmiyen Va
kıflar idaresinin bu imtinaına müterettip bir karar vermemesi yanlıştır. 

Eğer Arzuhal Encümeninin işin kazai mercilerce halli lâzım geleceğinden bahseden kararından 
maksadı, müşteki mahalle halkının kaza yoluna müracaat etmesi ise bu tamamen yanlıştır. Çün
kü mahallenin hükmi şahsiyeti ve binaenaleyh dâva hakkı yoktur. Dâva hakkı, burasını depo 
olarak icar eden Vakıflar idaresine aidolduğundan hukukan şüphe edilemez. 

Şu halde: 
Arzuhal Encümeni, Vakıflar idaresinin ibadethane olmak vasfını iade etmeyi kabul ettiği 
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camiin bu maksada vusul için tahliyesi hakkında dâva açmaktan imtinama terettübeden kararı 
vermesi lâzımgelirdi. 

Diğer taraftan bir Devlet teşekkülü olan Tt.kel İdaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Tekel 
Vekâletinden, dâvaya hacet kalmadan bu deponun tahliyesi ile maksadın temini mümkün olup 
olmadığı da bir kere komisyonca sorulmak gtrekirdi. 

Yukardaki sebeplere mebni işin Umumi Iiej ette müzakeresi ile müttahaj! kararın kaldırıl
masını arz ederim. 

27 . IV . 1955 
Konya Mebusu 

B. Aydmer 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak No. 13809 
Arzuhal En. No. 12857 

Karar No. 71 
Esas No. 4/125 

29 .XI . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Halktan toplanan para ile yaptırılmış olan 
Malatya'da kâin (Hüseyinbey) Camiine ve müş
temilâtına 1927 senesinde Vakıflar idaresi 'tara
fından vazıyed edilerek mezkûr camiin Tekel ida
resine kiraya verilmiş olduğundan bahsile eskisi 
gibi ibadete tahsisi hakkında büyük ve küçük 
Hüseyinbey ve Dernek mahalleleri muhtarları
nın 2 Mayıs 1952 tarihli arzuhali ile vâki müra
caatları üzerine selef encümence ittihaz olunup 
1 . IV . 1955 gün ve 10 sayılı haftalık cetvelle 
neşredilen 9 . II . 1955 tarihli ve 847 numaralı 
Karara karşı Konya Mebusu Hidayet Aydmer 
tarafından süresi içinde itiraz edilmiş olmakla 
bu baptaki dosya encümenimizce yeniden müta
lâa ve tetkik olundu. 

Ahiren yürürlüğe giren (6570) sayılı Kanu
nun birinci maddesinin son fıkrasında : (Mabet
ler kiraya verilemez ve ibadethane haricinde hiç

bir iş için de kullanılamaz.) denilmekte olmasına 
göre alâkalı merciee kanuni gereğine tevessül 
olunmak üzere bu bapta encümenimizce muame
le tâyinine mahal olmadığından, keyfiyetin Yük
sek tasvibe sunulmasını saygı ile arz ederiz. 
Arzuhal Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Konya 
A. F. Ağaoğlu 

Kâtip 
Elâzığ 

8. Toker 
Edirne 

C. Köprülü 
Erzincan 

T. Şenocak 

M. 
Bolu 

Bingöl 
N. Araş 

Çorum 
H. Ortakçıoğlu 

Edirne 
H. Maksudoğlu 

Mardin 
B. K. Timuroğlu 

Dayıoğlu 
imzada bulunamadı 

IMMI 

( S. Sayısı : 5 ) 



Devre : X 
içtima : 2 S. S A Y I S I 

Bolu Mebusu Selâhattin Baysal'm, Arzuhal Encümeninin 16. V . 1955 
tarihli haftajfjgkarar cetvelindeki 1879 sayılı Kararın Umumi Heyet
te görüşülçnesine 4 a i r takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası (4 /139) 

Yüksek Reisliğe 

Arzuhal Encümeninin 22 sayılı haftalık karar eetvelinde münderiç Sabri Güven hakkındaki 
6 . ÎV . 1955 gün ve 1879 sayılı Kararının Umumi "Heyette görüşülmesini saygılarımla arz ve 
teklif ederim. 30 . V . 1955 

Bolu Mebusu 
Selâhattin Baysal 

Arzuhal Enoümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak. No. 20132/8$5 
Armhal En. No. 18773/833 

Karar No. 72 
Esas No. 4/139 

29. XI. 1955 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Konservatuvan yatı kısmı matema
tik öğretmeni Sabri Güven hakkında selef en̂  
cümence verilip 1955/22 sayılı haftalık cetvelle 
neşredilen 6 . IV . 1955 tarih ve 1879 numaralı 
Karara karşı Bolu Mebusu Selâhattin Baysal 
tarafından süresi içinde itiraz edilmiş olmakla, 
bu baptaki dosya encümenimizce yenliden mü
talâa ve tetkik olundu. 

Dilekçi, Yüksek makamlarından encümene 
havale buyurulan istidasında; 1925 senesinde 
(261) kuruş maaşla subaylıktan emekliye ayrı
larak öğretmenliğe intisabettiğini, yirmi dokuz 
yıldan beri de bu vazifeyi devamlı surette yap
makta bulunmasına rağmen yirmi beş lira asli 
maaştan fazlasına nail olamadığını ve İstanbul 
Belediyesine bağlı ve liseye muadeleti musad-
dak Konservatuvarın yatı kısmı matematik öğ
retmeni olduğu için' ahiren yürürlüğe giren 
6273 sayılı Kanundan da faydalanamadığını be
yanla, mezkûr kanunun; Konservatuvar gibi 
belediyelere bağlı okul öğretmenlerine de teş
milini ve 900 numaralı Kanun gereğince ilk de

rece maaşiyle on seneden fazla çalıştırılmış ve 
halen de çalıştırılmakta bulunmuş olan öğret
menlerin maaşlarının, birinci maddenin (C) 
fıkrası nazara alınmaksızın yalnız A ve B fık
ralarına göre ayarlanmasını sağlıyacak bir tef
sirde bulunulmasını istemektedir. 

Maarif Vekâletinin bu husustaki cevabi ya
zısında ise, mülga 900 sayılı Kanuna tevfikan 
çalıştırılmış olanlar emekli aylıklarını da almış 
bulundukları cihetle bunlar için esasen terfi 
bahis mevzuu olamıyacağı ve halen Maarif teş
kilâtı dışında bulunan müstedinin yeni İntibak 
Kanunundan da faydalandırılmasına imkân gö
rülemediği bildirilmektedir. 

Selef encümenin itiraza uğrıyan kararında 
da; her hangi bir kanunun tefsirini istemek yet
ki dışında bulunduğundan bahsile, dilekçinin ta
lebi hakkında zikredilen sebepten muamele tâyi
nine mahal görülmediği beyan olunmaktadır. 

Gerek dilekçinin talebinden gerekse selef en
cümenin kararından anlaşılacağı veçhile hâdise
mizde bahis mevzuu olan husus, bir kanunun şu 
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veya bu şekilde tefsir edilmesidir. Teşkilâtı Esa
siye Kanunumuzun 15 nci maddesine kıyasen 
tefsir taleplerinin de kanun teklifleri gibi ya 
mebuslardan veya Vekiller Heyetinden sadır ol
ması icabetmekte ve Büyük Millet Meclisi encü
menleri mücerret bu sıfatla bu yolda bir talep 
dermeyanına salahiyetli bulunmamakta olmasına 
göre, itirazın, konusunu teşkil eden selef encü
men kararı isabetli ve mezkûr itiraz ise gayri va
rit görülmüştür. 

Yukarda zikrolurfan sebeplere binaen vâki iti
razın reddi hususunun Umumi Heyetin Yükssk 

tasvibine sunulmağını iuygıyl* arz v« teklif •d«-
m . 
Arzuhal Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Konya Bingöl 
A. Fahri Ağaoğlu -""""Y N. Araş 

Kâtip ^Corum 
Elâzığ • JJ. Otftakcıoğlu 

S. Toker 
Edirne Edirne Erzincan 

C. Köprülü H. Maksudoğlu T. Şenocak 
Mardin * Bolu 

R. K. Timuroğlu,; M. Dayıoğlu 
İmzada bulunmadı 

• « • » 

* 

( S. £ayi«ı : 6 ) 



Oerre : 3t 
içtima : 2 S. S A Y I S I : 7 

Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, Arzuhal Encümeninin 25.11. 
1955 tarihli haftalık karar cetvelindeki 324 sayılı Kararın Umumi 
Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası 

(4/103) 

26 . II . 1955 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Arzuhal Encümeni 4 No. lu karar cetvelinin 10 . I . 1955 tarih ve 324 No. lu; Misis'in Ziyanlı 
köyünden îdris Karataş hakkındaki Kararın Mecliste müzakere edilmesini istirham eylerim. 

Seyhan 
Sinan Tekelioğlu 

Arzuhal Encümeni mazbata** 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Kâğıt îş. No. : 9094 
Düekçe Ko. No. : 846f 

Karar No. 73 
Esas No. 4/103 

29 . XI . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Nüfuzlarından bilistifade, muhtelif hile ve 
desiselerle köylerinde bulunan bir miktar Ha
zine arazisini temellüke kalkışan Hüsnü Vural, 
Ademoğlu ve adamları ile, bunlara yardımda 
bulunan memurların bu yolsuzlukları yüzünden 
toprağa hakiki muhtaç durumdaki halkın mağ
dur olduklarından şikâyet ve ihbarda bulunan 
ve mahalline bir kadastro heyeti gönderilmesi
ni istiyen Adana'mn Ziyanlı köyünden îdris 
Karataş 'm; bu baptaki 14 . V . 1951 tarihli ar
zuhali üzerine ittihaz olunan 10 . I . 1955 tarih
li ve 324 sayılı ve (müstedinin daha önce aynı 
mahiyette yaptığı diğer bir müracaatı dolayısiy-
le; vekâlet cevabına göre muamele ifasına ma
hal olmadığı yolunda bir karar verilmiş bulun
duğundan yeniden tâyini muameleye mahal gö
rülmediği) hakkındaki Karara Seyhan Mebusu 
Sinan Tekelioğlu tarafından Umumi Heyette 
görüşülmesi talebi ile ve müddeti içerisinde iti
raz olunduğundan buna ait dosya tekrar ince
lendi. 

Müstedinin bahis mevzuu ilk müracaatı üze
rine Maliye Vekâletinden alman malûmata na
zaran; adı geçen Âdemoğlu ve Hüseyin Andaç 
adındaki şahıslar, filhakika; bu köy sınırları 
içerisinde bulunan bataklık 150 hektarlık bir 
sahayı kurutup ihya ederek Tapu Kanununun 
15 nci maddesine istinaden namlarına tescil et
tirmeye tevessül etmişlerse de; vâki ihbar üze
rine yaptırılan tahkikat neticesinde mezkûr ye
rin daimî bataklık bir saha olmadığı anlaşılarak 
tescil talepleri reddolunduğu gibi, Hazine adı
na tescili ve müdahalelerinin men'i için de dâ
va açılmış olduğu; suçlu görülenler hakkında da 
takibata geçildiği, sonradan yaptığı müracaat 
dolayısiyle Devlet Vekâletinin vâki işarından da; 
mezkûr köyde halen tapulama komisyonunun 
faaliyete geçmiş olduğu ve Hazine topraklarının 
tesbitini müteakip bu mevzudaki ihtilâfların da 
hal edileceği anlaşılmıştır. 

Bu vaziyete göre; mezkûr nizaın; müstedinin 
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ktediği veçhile mahalline giden Tapulama Ko
misyonunca giderilmesine çalışılmakta bulunul* 
duğu gibi müddeabih hakkında sahibülarz sıfa-
tiyle Hazinece mahkemeye dahi müracaat olun
muş bulunulması muvacehesinde; zîkrolunan şi
kâyet ve ihbar üzerine Arzuhal Encümenince 
yapılacak her hangi br muamele olmadığı aşikâr 
bir keyfiyettir. 

Bu bakımdan itiraz olunan 324 sayılı selef 
encümen kararı encümenimizce de tamamen mu-
sip görülmüştür. 

Keyfiyet; Dahilî Nizamnamenin 57 nci mad
desine uyularak tanzim olunan işbu mazbatamız

la Umumi Heyetin Yüksek tasviplerine sunulmak 
üzere saygılarımızla arz olunur. 
Arzuhal Encümeni Reisi Bu Mazbata Muharriri 

Konya Erzincan 
A. F. Ağaoğlu T. § m ocak 

Elâzığ Bngöl Çorum 
S, Toker N. Araş H. Ortakcioğlu 
Edirne Edirne Mardin 

C. Köprülü H. Maksudoğlu R. K, Timuroğoğlu 
Bolu 

M. Dayıoğlu 
İmzada bulnnamadı 

v 

( S. Sayısı t 1) 



Devre * X 
İçtima! 2 S. SAYISI : 

Aydın mebusları Cevat Ülkü ve Nail Geveci'nin, Arzuhal Encümeni
nin 25.11.1955 tarihli haftalık karar cetvelindeki 366 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni 

mazbatası (4/108) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Arzuhal Encümeninin 25 . II . 1955 tarih 4 sayılı haftalık karar cetvelinin 57 nci sayfasında 
neşrolunan 10.1.1955 tarih ve 366 sayılı Kararının aşağıdaki mucip sebeplerden dolayı Büyük Mil
let Meclisi Umumi Heyetinde müzakeresini arz ve talebeyleriz. ' 

Aydın Aydın 
C. Ülkü N. Geveci 

Müstedi Osman özek'e Bursa Ziraat Mektebi tabiiye öğretmeni iken 6 . XI I . 1949 tarihinde Zi
raat Vekâletince emekliye sevk edilmiştir. Mumaileyh bu karara karşı Şûrayı Devlete açtığı dâva
yı kazanarak on üç ay sonra tekrar vazifesine iade kılınmıştır. Vazifeye iadesiyle de geçen on üç 
aylık tekaüt maaşı ve ikramiyeleri de istirdadolunmuştur. Müstedinin vekâletten maaş talebine 
karşılık vazife görmediği ayların maaşının da verilemiyeceği cevabı üzerine mağdur, Ziraat Vekâleti 
ile vekili aleyhine tazminat dâvası ikame etmiştir. Fakat o sırada Büyük Millet Meclisinden çıkan 
tefsir kararının makable teşmil edileceği mütalâası mezkûr tazminat dâvasının mahkemece reddine 
esas teşkil etmesinden bu cihetten de bir hak istihsal edememiştir. 

Bu kere Büyük Millet Meclisi Arzuhal Encümenine vâki müracaatı kendisine on üç aylık zaman 
için verilemiyen maaş ve tazminatından gayrı hiç olmazsa ilk tekaüde sevk olunduğu tarihten 
itibar olunmak üzere (istirdadolunan) tekaütlük maaşının verilmesi cihetine gidilerek icrayı muade
let olunması ve bu hususun Arzuhal Encümenince tetkik ve tezekkürü sarahaten talebolunduğu hal
de bu cihette encümenin noksan tetkikatla talebin reddine mütedair bir karar istihsal etmiş bu
lunması başkaca kanun yollarının kapanmış olması hasebiyle de adı geçen Osman özeke'yi telâfisi 
gayrimümkün bir mağduriyete sevk edeceğinden Umumi Heyetçe tetkik ve müzakeresi talebinden 
ibarettir. 

8 
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Arzuhal Encümeni Mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak. No. : 20254 
Arzuhal En. No. : 18890 

Karar No : 75 
Esas No : 4/108 

U9. XI.1955 

Yüksek Beisliğe 

1949 yılında, Bursa Ziraat Mektebi Tabiiye 
Öğretmeni iken yapılan emeklilik muamelesi 
Devlet Şûrası karariyle iptal olunup iadei me
muriyet ettirildiği halde 7 ay sonra tekrar te
kaüde sevk olunurken evvelce ödenmiş olan te
kaüt aylıklarının da istirdadolnnduğundan bu 
suretle hem maaşdan ve hem de bu müddete 
ait tekaüt aylığından mahrum bırakılmak su
retiyle mağdur bir vaziyete düştüğünden bah-
siyle; 14 aylık mezkûr istihkakının ödenmesi 
talebinde bulunan Osman özeke'nin 15 . X I I . 
1953 tarihli arzuhali üzerine selef encümence it
tihaz olunan 1 0 . 1 . 1955 tarihli ve 366 sayılı ve 
«Kaza merciince incelenerek karara bağlanmış 
olan talep hakkında tâyini muameleye mahal ol
madığına» dair bulunan Karara: Aydın mebus
ları Nail Geveci ve Cevat Ülkü taraflarmdan, 
müddeti içerisinde yapılan itiraz üzerine bu bap
taki dosya tekrar tetkik olundu. 

Müstedinin; muhtevası yukarda açıklanan ta
lebi; gerek emekliye şevki dolayısiyle kesilen ay
lıklarına, gerekse itsirdadolunan tekaüt aylıkla
rına taallûk etsin her iki halde de kaza merci
lerince hükme bağlanması icabeden bir ihtilâf 
olarak tezahür etmektedir. 

Nitekim kesilen maaşlarının tediyesi mevzuu 
bir tazminat dâvası mahiyetinde kaza merciine 
intikal ettirilmiş ve bu merci tarafından reddo-
lunmak suretiyle hükme bağlanmıştır. 

Devlet Şûrasının 4 . D . 1950 tarihli ve ta
sarrufun kanunun maksadına muhalefeti nok
tasından iptalini mutazammm kararma rağmen 
bu devreye ait tekaüt aylıklarının istirdadı 
keyfiyeti de keza idari kazanın tetkikine tâbi 
idari bir ihtilâf bulunduğu aşikârdır. Şikâyet 
ve talebin Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi sarahati ve Yüksek Meclisin müstakar 
mukarreratı karşısında encümenimizce incele
nip bir karara bağlanması mümkün bulunma
maktadır. 

Arz olunan sebeplere binaen; itiraz olunan 
366 sayılı mezkûr selef encümen kararı encü
menimizce de musip görülmüştür. 

Keyfiyet işbu mazbatamız Umumi Heyetin 
Yüksek tasviplerine sunulmak üzere saygıları
mızla arz olunur. 
Arzuhal Encümeni Reisi 

Konya 
A. F. Ağaoğlu 

Kâtip 
Elâzığ 

S. Toker 
Edirne 

C. Köprülü 
Erzincan 

T. Senocak 

Mazbata Muharriri 
Bingöl 

N. Araş 

Çorum 
H. Ortakcıoğlu 

Edirne 
H. Maksudoğlu 

Mardin 
R. K. Timur oğlu 

Bolu 
M. Dayıoğlu 

îmzada bulunamadı 

( S. Sayısı : 8 ) 



İçtima: 1 S. S A Y I S I : 252 ye ek 

Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 273 ncü maddesi hükmünün, 
askerî mahkemelerden verilen ve umumi ceza evlerinde infazı ge
reken cezalara da şâmil olup olmadığı hususunun tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri maz

bataları (3 /135) 

T. C. J 

Başvekâlet 6 . XII . 1954 . 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 72/2U, 996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 273 ncü maddesi hükmünün, askerî mahkemelerden veri
len ve umumi ceza evlerinde infazı gereken cezalara da şâmil olup olmadığı hususunun tefsirine 
dair Millî Müdafaa Vekâletinden alman 10 . XI . 1954 tarihli ve 54/7377 sayılı yazısiyle ilişikleri
nin suretleri sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 
Başvekil 

A. Menderes 

T. C. 
M. M. V. 10 . XI . 1954 

Müsteşarlığı 
As. Adalet îş. Bşk. lığı 

Ks: 4 
Sayı : (54-7377) 

Başvekâlete 

1631 sayılı As. M. U. K. nun 273. maddesi (As. Mahkemelerden verilen ve katîleşen ceza hüküm
leri, tasdik işareti üzerine infaz edilir. Ceza dâvası ikame eden adlî âmirler tarafından tatbik 
edilir) hükmü muhtevidir. Ancak As. Mahkemelerden verilen ve katîleşen ve infazı gereken ceza
ların 1632 sayılı As. C. K. 3514 sayılı Kanunla muaddel 39. maddesinin 1. No. bendinin A, B. C, 
D, fıkralarında yazılı hallerde As. ceza evlerinde ve 3. No. lu bendinin A, B, C, D, E, fıkralarında 
yazılı hallerde ise umumi ceza evlerinde çektirilmeleri gerekmektedir. 

As. C. K. nun muaddel 39. maddesinin 3. No. lu bendinin (e) fıkrasındaki hüküm ve As. M. U. 
K. 273. maddesinin mutlak ifade tarzı adlî âmirler tarafından tatbik edilecek olan cezanın hem 
umumi ve hem de As. Ceza evlerinde mahkûmiyetlerini çekecek olan sivil veya askerî şahıslara aidi
yetinde şüphe bırakmamaktadır. Diğer taraftan cezaların infazının tehirinden bahis bulunan As. 
M. U. K. nun 4033 sayılı Kanunla muaddel 275. maddesinin 1. No. lu bendi yine asker ve sivil tef
riki yapmaksızın As. Mahkemelerden verilen hürriyeti bağlayıcı cezaların ancak mahkûmun akıl 
hastalığına duçar bulunması veyahut mevcut diğer hastalığı dolayısiyle ceza infazının mahkûmun 
hayatı için bir tehlike teşkil eyliyeceği hallere maksur kümmış ve tehir için bundan başka bir sebep 
kabul edilmemiştir. Va£u kanunun bu tarzı hare&etinin saiki r'üy'eti As. MahkeMeterin vezaifi ç'üm-
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leşinden bulunan suç faillerinin işledikleri fiillerin ordu bünyesine akis ve tesiri dolayısiyle gösteri
len iki sebep haricinde cezanın infazından beklenilen gayenin süratle elde edilmesini teminde ara
mak lâzımdır. Bu suretle de C. M. U. K. 399. maddesinin 3. fıkrası ile 400. maddesinde mevcut ceza 
tehiri sebepleri As. M. U. K. nunda kabul edilmemiştir. 

Hal böyle ikin sivil eşhas hakkında As. Mahkemelerden verilen cezaların umumi ceza evle
rinde infaz ettirilmesi yolunda adlî âmirler tarafından tavsit olunan bâzı mahallî C. M: U. likle-
rine gönderilen ilâmların infazına geçilmiyerek mahkûmların talepleri üzerine C. M. U. K. nuh 
400 ncü maddesine dayanılarak tehir kararı verdikleri anlaşılmaktadır. Bu çeşit muameleler hak
kında Adliye Vekâletine yapılan müracata karşı alman cevabi yazılardan ise C. M. U. liklerince 
yapılmakta olan bu türlü tatbikata iştirak edilmekte olduğu görülmüştür. Bu mevzudaki yazış
malara dair evrak suretleri ekte takdim kılınmıştır. 

Adliye Vekâletinden verilen cevabi yazı suretlerinin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile müşa
rünileyh vekâlet As. M. U. K. nun 273 ncü maddesini askerî şahıslar hakkında As. mahkemeler
den sâdır olacak mahkûmiyet hükümlerine hasran mütalâa etmekte ve sivil şahıs hakkında C. 
M. U. K. nun 400 ncü maddesinin vaz'mdaki esbabı mucibeye dayanarak As. mahkemelerden 
sivil eşhas hakkında sâdır olan mahkûmiyet hükümlerinde bu maddede gösterilen sebebin ceza 
tehirini mucip olacağını ve buna da C. M. U. lerinin salâhiyettar bulunduklarını, aksi halin 
umumi ceza evlerinde cezalarını çeken muhtelif şahıslar arasında ceza infaz sistemlerinde ikilik 
yaratabileceği ileri sürülmektedir. 

Her şeyden evvel bu düşünce tarzında iki ayrı halin yekdiğerine tedahül ettirildiği görülmek
tedir. Zira As. mahkemelerden verilen ve infazı gereken cezaların tehirine C. M. U. K. nun 400 
ncü maddesindeki hüküm câri olup olmadığı ile As. mahkemelerce verilen ve umumi ceza evle
rinde çektirilmesi gereken cezaların tehirine C. M. U. liklerinin salâhiyettar bulunup bulunma
dıkları, yekdiğerinden ayrılması icabeden başka başka hallerdir. 

Birinci halin kabulüne : Yukarda arz ve tafsil olunan sebepler muvacehesinde imkân görüle
memektedir. İkinci hale gelince : Gerek askerî şahısların v'e gerekse sivil şahısların As. mahke
melerden verilen ve umumi cçza evlerinde çektirilmeleri icabeden cezaları hakkında hükmü ve
ren mahkemenin adlî âmirinin salâhiyeti As. M. U. K. 273 ncü maddesinin sarih ve mutlak hük
mü ile muayyendir. Maddede asker veya sivil şahıs tefriki yapılmadığı gibi ceza infaz mahalline 
de bir işaret mevcut değildir. 

Askerî Ceza Kanununun muaddel 39 ncu maddesinin 3. No. lu bendi gereğince umumi ceza 
evlerinde cezalarının infazı gerekenler hakkında diğer mevzuat muvacehesinde C. M. U. liklerinin 
ancak tavsiti icabetmektedir. Bu hal C. M. U. liklerine As. mahkemelerden verilen hükümlerin in
fazına tavassut eden bir makam olarak kabulünü ieabettirir. Nitekim umumi mahkemelerden ve
rilip As. ceza evlerinde infazı gereken cezalar hakkında da adlî âmirlerin durumu bu mahiyet
tedir. Aksi hal mülâhaza olunduğu takdirde ise, umumi mahkemelerden verilen ve As. ceza evlerin
de infaz olunan cezalar hakkında da adlî âmirle.rin infaz ve As. M. U. K. nuna göre tehir salâhi
yetlerinin bulunduğunu kabul demek olur ki, vatandaşların bir kanunun bahşetmiş olduğu haklar
dan istifadesine mâni olunması neticesini doğuran bu halin vâzıı kanunun maksadından ne miktar 
uzak bulunduğunu izaha lüzum görülmemektedir. 

Yine bu mevzuda As. M. II. K. nun 273 ncü maddesinin yalnız askerî şahıslara hasran mütalâ
asının hangi sebebe dayandığı da anlaşılmamaktadır, zira askerî şahıslar yalnız askerler olmayıp 
kimlerden ibaret bulunduğu da As. C. K. nun 3 ncü maddesinde tasrih edilmiş bulunmaktadır. Bu 
usulün sivil şahıslara tatbikini zaruri gören Adliye Vekâletinin yine sivil şahıslardan bulunan müs
tahdemlere, sivil memurlara ve üzerlerinde askerlik sıfatı bulunmıyan askerî talebelere tatbikinden 
sarfınazar etmiş olması da izaha muhtaç bulunmaktadır. As. M. U. K. nun, As. mahkemelerden veri
len hükümlerdeki cezaların tehirine karar verilme salâhiyetinin münhasıran adlî âmirlere ait bulun
duğu o kadar aşikârdır ki, aynı kanunun 275 nci maddesinin 11 numaralı bendi seferberlikte bu sa-
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lâhiyeti mahkeme adlî âmirlerine dahi tanımamış bunun üstü bulunan adlî amirliği salahiyetli kıl
mıştır. Bundan maada vâzıı kanun C. M. U. liklerine bu türlü bir salâhiyet tanımış bulunsaydı yine 
aynı kanunun 2861 sayılı Kanunla muaddel 280 nci maddesinin son fıkrasını tedvine asla bir lüzum 
ve ihtiyaç görmezdi. * 

C. M. U. K. nun 399 ve 400 ncü maddelerindeki hükümlerin As. mahkemelerden verilen hü
kümler hakkında da kıyasen tatbiki bir an için kabul edilse dahi bu mevzuda C. M. U. İlkleri
nin değil ancak adlî âmirlerin salahiyetli bulunacakları teemmül edilebilir. Bu itibarladır ki ceza 
infaz makamları arasında çeşitli ihtilâflara yol açmakta bulunan ve yazışmalar neticesi halli 
mümkün bulunmadığı yukarda arz olunan bu halin önüne geçmek ve kanun hükmünün bir siyak 
üzere tatbikini sağlamak için As. M. U. K. 273 ncu maddesi hükmünün As. mahkemelerden verilen 
ve umumi ceza evlerinde infazı gereken cezalara da şâmil olup olmadığı hususunda keyfiyetin 
Türkiye B. M. Meclisince tefsirinin kesin bir çare bulunduğu mütalâa olunmaktadır. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
M. M. V. 

E. Menderes 

T. C. z 
M. S. V. 19 .IV . 1954 

Müsteşarlığı 
Askeri Adalet işleri Bşk. 

Ks. : 4 Oz : Zeki Kalkavan'm ee-
' Sayt : 54/2617 zasmın infazı Hk. 

Adliye Vekâletine 

XV. Kor. K. 

1. XV. Kolordu K. lığından alman 18 Nisanl9*54 gün 54/101, 31 1 - 21042 sayılı yazıda, asker
lik işine hiyle karıştırmak suçundan adı geçen kumandanlık As. Mahkemesince 4 ay hapse hü
kümlü Zeki Kalkavan hakkındaki ilâma ait cezanın As. C. K. nun 3514 sayılı Kanuna 
muaddel 39. maddesinin 1 numaralı fıkrasının muhalifi mefhumuna göre umumi hapishane-
lerde infazı icabetmekte olduğundan bu hususa ait ilâmın İstanbul C. Müddeiumumiliğine tevdi 
kılındığı ve fakat mahkûmun Iskenderunda bulunması ve infazın mezkûr mahal umumi ceza evinde 
icrası hakkında talebi sebk etmiş olması itibariyle evrakın İskenderun C. Müddeiumumiliğine tevdi 
kılındığı ve mezkûr makam tarafından da Kor. K. lığına gönderilen 26 . I I I . 1954 gün ve 93 
sayılı yazıdan mahkûmun bu cezasının Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 400 ncü maddesine 
tevfikan dört ay tehirine karar verildiği anlaşılmaktadır. 

İnfaz salâhiyetinin C. Müddeiumumiliklerine ait bulunduğu ahvalde yapılan muamelenin ka
nuna uygunluğu derkâr ise de 1631 sayılı As. M. U. K. nun 273/2 nci maddesi aynen (Ceza, dâ
vayı ikame eden adlî âmirler tarafından tatbik olunur.) hükmünü muhtevi olup As. mahkeme
lerden verilen ve kısa hapis cezalarından maada hürriyeti tahdideden cezaların hangi sebeplerle 
ve kimler tarafından tehirine karar verileceği de yine aynı kanunun 275/1 nci maddesinde mu-
sarrahtır. 

As. C. K. nun muaddel 39 ncu maddesinin 1 numaralı fıkrasındaki hükmün muhalifi mefhu
mu infaz salâhiyetini değil, ancak infaz mahallini göstermiş ve As. M. U. K. nun 273/2 nci mad
desine istisnai bir hüküm vaz'etmiş bulunduğundan As. mahkemelerden verilen hürriyeti tahdid
eden hükümlerin umumi ceza evlerinde infazı gereken ahvalde hâdisede olduğu gibi Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun 400 ncü maddesinin C. Müddeiumumiliklerince tatbikine kanunen 
imkân bulunmadığı mütalâa olunmaktadır. , -. . . . . i . 
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Gereğinin buna göre takdir olunarak İskenderun C. Müddeiumumiliğine bu bapta icabeden 

emrin verilmesini arz ve rica ederim. 
2. Gereği için Adliye Vekâletine arz edilmiş,ve 12 Nisan 1954 gün As. Mah. 54/20131 - 21042 

sayılı yazıya cevap olarak bilgi için XV. Kor. K. lığına yazılmıştır. 
M. M. V. Y. 
Müsteşar Y. 

îmaz 

5 . VII . 1954 

özü : Askerî mahkeme
ce 4 ay hapis cezasına 
mahkûm edilmiş olan Ze
ki Kalkavan Hk. 

Millî Müdafaa Vekâletine 

19 . IV . 1954 gün ve Askerî Adalet İşleri Eeisliği 4. Ks. 54/2617 sayılı Y. K. Askerî Mahkemece 
mahkûm edilmiş olan Zeki Kalkavan hakkında İskenderun ve Hatay C. Müddeiumumiliklerinden 
alman karşılık yazılara göre; 

Askerlikten kurtulmak için hiyle yapmaktan maznun ve sivil eşhastan Zeki Kalkavan'm Askerî Ce
za Kanununun 81 nci maddesine tevfikan 4 ay müddetle hapsine dair verilip bir ayı mevkuf en geç
miş bulunan 15 nci Kor. Askerî Mahkemesinin 29 . IV . 1953 tarihli ilâmının, bakiye üç ay ce
zanın infazı için İskenderun C. Müddeiumumiliğine gönderildiği, mütaakıben Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 400 ncü maddesi mucibince infazın tehiri talebini mutazammm mahkûm tarafın
dan verilen istidada bildirilen sebeplerin yerinde olduğu tahkik ve tesbit olunarak 500 lira kefalet 
mukabilinde infazın 4 ay müddetle tehir edildiği ve tehir müddetinin 1 . VII . 1954 tarihinde sona 
ereceği anlaşılmıştır. 

Bilindiği veçhile, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 400 ncü maddesi, istihsal ve kazançları 
senenin muayyen mevsim ve zamanlarına inhisar eden mahkûmların bu mevsim ve zamanlarda ce
zalarının infazı dolayısiyle kendilerini ve ailelerini mahkûmiyetin gayesi haricinde ağır bir zarar
dan korumak maksadiyle mevzu olup, askerlik hikmetini ifa etmekte olan şahıslar için böyle bir du
rum mevzuubahis olamıyacağı cihetle, Askerî Muhakeme Usulü Kanununda, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 400 ncü maddesine mütenazır bir hüküm sevk edilmemiştir. 

Şu izahata ve mahkûm Zeki Kalkavan'm sivil eşhastan olup bu kabîl kimseler hakkında askeri 
mahkemelerce hükmolunan cezalarda, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 ncü maddesi hükmü
nün tatbik olunamıyacağma dair de Askerî Muhakeme Usulü Kanununda bir hüküm bulunmaması
na göre, bu hususta İskenderun C. Müddeiumumiliğince yapılan muamelede bir isabetsizlik görü
lememiştir. 

Keyfiyet mütalâa olarak saygı ile arz olunur. 
Adliye Vekili Y. 

Müsteşar V. 
İmza 

T. C. 
Adliye Vekâleti 

Ceza î. V. Müdürlüğü 
Sayı : 20288 

Genel 
Özel 
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T. C. 

M. S. V. 15 . 7 /7 .1954 
Müsteşarlığı 

Askerî Adalet İşleri Bşk. 
Ks. : 4 öz: As. mahkemelerce verilen 

Sayı : 54/4428 cezaların infazının tehiri Hk. 
Adliye Vekâletine 

5 . V I I . 1954 gün C. îş. U. Md. 20288 sayılı yazıya K. : 
Askerlik işine hile karıştırmak suçundan dolayı Zeki Kalkavan hakkında XV. Ko. As. Mahke

mesince verilip usulen tasdik ve infazı emredilen 4 aylık hapis cezasını infaza memur iskenderun 
C. Müddeiumumiliğince C. M. U. K. nun 400 ncü maddesine istinaden dört ay tehirinde isabetsizlik 
görülmediğine dair mütalâa tetkik edildi : 

Adlî teşkilâta müterafik olarak ve ordunun ihtiyaç ve teşkilâtı ile telifi suretiyle vaz'edilen 
1631 sayılı As. H. U. K. nun 273. maddesi As. mahkemelerden verilen ve katîleşen ceza hüküm
lerinin tasdiki üzerine infaz edileceğini ve cezanın dâvayı ikame eden adlî âmir tarafından tat
bik edileceğini belirtmiş olup aynı Kanunun 274 ve 275. maddeleri de cezaların infazının hangi 
hallerde ve kimler tarafından tehir edileceğini tahdidi bir şekilde tadat etmiştir. 

As. M. U. K. nunda bu yolda hüküm mevcut iken C. M. U. K. 396. maddesi gereğince umumi 
mahkemelerden verilen ve icrası kabil olduğu usulen reis veya hâkim tarafından tasdik edilen hü
kümlerin infazını takip ile vazifeli C. müddeiumumilerine böyle bir salâhiyetin tanınması kanunun 
vaz'ı gayesine aykırıdır. 

Esasen C. M. U. K. nun 400. maddesi 377 ve mütaakıp maddelerini itmam eder durumda olduğun
dan ve mezkûr kanun hükümleri de C. müddeiumumilerinin infazı ile vazifeli olduğu hallere mün
hasır bulunduğundan As. M. U. K. nunda mevcut tehir sebeplerine rağmen As. mahkemelerce hük-
molunan cezalarda C. M. U. K. nun 400. maddesi hükmünün tatbik edilemiyeceğine dair bir hükmün 
bulunmasına lüzum yoktur. 

Zira cezaların infazı mevzuunda C. M. U. K. nunda mevcut hükümlere göre muamele ifası ica-
betseydi As. M. U. K. nun 280. maddesinde mevcut hüküm gibi cezaların infazına mütaallik hükümler 
vaz'edilmektense infaz işleri C. M. U. K. nun infaza mütaallik hükümlerine göre icra edilir, demek 
suretiyle iktifa edilirdi. 

Nitekim As. M. U. K. nun 280. maddesi hürriyeti tahdideden cezalar hilâfına para cezalarına 
dair verilmiş olan hükümlerin C. müddeiumumiliklerince umumi hükümlere göre infaz olunacağını 
tasrih etmektedir. Kaldı ki, 

As. M. U. K. nunda muhalif hüküm bulunmadığından C. M. U. K. nun 400 ncü maddesinin kı-
yaseıı tatbiki dahi As. M. U. K. nun 273. maddesindeki sarih kayda göre salahiyetli adlî âmire ait 
olup infaza tavassut eden C. müddeiumumiliğine teşmil edilemez. 

Binaenaleyh : Durumun bir defa daha tetkiki suretiyle vekâletin yukarda belirtilen görüşüne iş
tirak edildiği takdirde emsal hâdiselerde cezaların infazı muamelelerinin tehir ve gecikmelerine mâni 
olunması zımnında keyfiyetin tamimen C. müddeiumumiliklerine tebliğini ve neticenin bildirilmesini 
arz ederim. 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 
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3. XI.1954 

Özü : Askerî mahkemelerce sivil 
şahıslar hakkında hükmedilen ce
zaların tâbi olduğu infaz usulüne 
dair. 

Millî Müdafaa Vekâletine 

15. V I I . 1954 gün ve Askerî Adalet İşleri Başkanlığı 4 ncü kısım 54/4428 sayılı yazı karşılığı: 
Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 273 ncü ve mütaakıp maddeleri; askerî mahkemelerce as

kerî şahıslar hakkında hükmedilen ceza ilâmlarının tatbik ve infazına mütedair hükümleri ihti
va etmektedir. Binaenaleyh, sıivil şahıslar hakkında askerî mahkemelerce hükmolunan eezalların 
infazında dahi, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Ceza ve Tevkif Evlerine ait Nizamname 
hükümlerinin cari olması icaıbeder. Aksi takdirde nev'i ve miktarı bakımından ayniyet arz eden 
ve yine aynı müessesede, yani umumi ceza evinde infazı gereken cezalarda başka başka usullerin 
tatbiki gibi mütezat bir neticeye varılır. * 

Evvelki yazımızda arz edildiği veçhile, askerlik hizmetinde işledikleri suçlardan dollayı askerî 
mahkemelerce, hattâ umumi mahkemelerce mahkûm edilmiş olan şahıslar için, Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun 400 ncü maddesinde derpiş olunan durum mevzuübahs olamaz. Çünkü; 
şahıs as'kere alınmakla hususi işleriyle alâkasını /kesmiş ve bütün zamanını askerlik hizmetine 
tahsis etmiş bulunmaktadır. 

Halbuki sivil şahıslar, askerî mahkemelerce mahkûm edilmiş olsa dahi, daima şahsi işleriyle 
iştigal halindedir. Bu cümleden olmak üzere mahkûm, bilfarz yüzlerce dönüm mezruata sahip 
olduğu halde işlerini tedvir edeceik elemanı veya malî kudreti ollmıyabilir. Buna rağmen, mü
cerret askerî mahkemece mahkûm edilmiş olduğundan bahsile cezanın derhal infazı cihetine gi
dilmesi, kendisinin ve ailesi efradının mahkûmiyetin gayesi haricinde ağır zarara duçar olmala
rını intâcedece'ktir ki, bunun da kanunun ruhiyle kabili telif olamıyacağı arzdan vareste bulun
muştur. 

Bu itibarla, askerlikten kurtulmak için hiyle kullianmak suçundan dolayı askerî mahkemece 
Askerî Ceza Kanununun 81 nci maddesine tevfikan dört ay müddetle hapse mahkûm edilmiş bu
lunan Ze*ki Kalkavan hakkındaki cezanın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 400 ncü madde
sine göre tehirine dair İskenderun Cumhuriyet Müddeiumumiliğince yapılan muamellede bir isa
betsizlik bulunmadığı mütalâa olarak: arz olunur. 

Adliye Vekili Y. 
Müsteşar 

Rüştü Uskent 

T. C. 
Adliye Vekâleti 

Ceza İşleri Umum Müdürlüğü 
Sayı : 

Genel: 
özel : 33501 
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Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Esas No. 3/135 
Karar No. 21 

11 .11 . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 273 
ncü maddesi hükmünün, askerî mahkemeler
den verilen ve umumi ceza evlerinde infazı ge
reken cezalara da şâmil olup olmadığı hususu
nun tefsirine dâir Başvekâlet tezkeresi encü
menimizde Adliye ve Millî Müdafaa vekâletle
rinin mümessilleri de bulunduğu halde görü
şüldü. 

Adliye Vekâletinin mütalâası ekseriyetle 
kabul edildi. 

Havalesi gereğince Adliye Encümenine ve
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Millî Müdafaa Encümeni 
Reisi M. M. 
Bolu Elâzığ 

F. Belen M. S. Yazman 

Kâtip 
Erzincan Ankara Ankara 

M. R. Sanalan M. Ergüder 8. Kurtbek 
İmzada bulunamadı 

Edirne 
K. Yaşmkılıç 

istanbul 
T. Yazıcı 

Muş 
§. Ağaoğlu 

Erzurum 
Muhalifim 

/. A. Akdağ 

Kastamonu 
A. M. Tanöver 

Niğde 
Z. Vner 

Seyhan 
S. Tekelioğlu 

istanbul 
A. F. Cebesoy 

Kocaeli 
Muhalifim 

K. Meriç 

Rize 
K. Balta 

Adliye Encümeni mazbatası 

T, B. M. 31. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 1/135 
Karar No. 33 

Yüksek Reisliğe 

18. IV. 1955 

Askerî Mahkemelerce verilen, şahsi hürri
yeti tahdidedici cezalardan Askerî Ceza Ka
nununun 39 ncu maddeisinih 3 numaralı bendi
nin (A, B, C, D, E) fıkraları gereğince umumi 
ceza evlerinde infazına başlanan hallerde cum
huriyet müddeiumumilerinin Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun 400 ncü maddesinde be
lirtilen tehir salâhiyetini haiz bulunmadığı 
şeklindeki Millî Müdafaa Vekâletinin düşüncesi
ne mukabil, Adliye Vekâletince cumhuriyet 
müddeiumumilerinin Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 400 ncü maddesindeki tehir salâhi
yetini istimale salâhiyetleri bulunduğunun mü
talâa edilmesi muvacehesinde, Millî Müdafaa 
Vekâletinin işarı üzerine (keyfiyetin tefsir vo
liyle halli hususunun Başvekâletçe istenilmesine 

binaen Reislikçe işin encümenimize tevdii so
numda, tetkik ve müzakere olundu : 

Her ine kadar Adliye Vekâletinin Millî Mü
dafaa Vekâletine yazdığı 5 . V I I . 1954 gün ve 
20288, 3 . X I . 1954 gün ve 33501 sayılı mütalâa
larında, askerî mahkemelerce mahkûm edilip 
de cezaları umumi ceza evlerinde çektirilen şa
hıslar hakkında cumhuriyet müddeiumumileri
nin Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 400 
ncü maddesine göre şartları haiz olduğu tak
dirde cezanın infazını 4 aya kadar tehir salâ
hiyetini haiz olması lâzımgeldiğini, aksi tak
dirde nev'i ve miktarı bakımından ayniyet arz 
eden ve yine aynı müessesede yani umumi ceza 
•evinde infazı gereken cezalarda başlka başka 
usullerin tatbiki gibi mötezaJt netföe&r üoSftie 
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geleceğini belirtmekte ve encümen müzalkere-
leri esnasında da Adliye Vekâleti mümessili bu 
düşünce ve mütalâada ısrar etmiş ise de Askerî 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Umumi 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundan daha 
sonra neşir ve meriyete giren bir Hususi Usulü 
Muhakeme Kanunu olmasına, buna mukabil 
askerî maihkemelerce verilen cezaların infaz şe
killeri yanında infazın 'tehiri söbepleri arasın
da 275 nci maddesiyle akıl hastalığı ve bâzı 
şartları ihtiva eden diğer hastalık hallerini 
Umumi Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
397 - 399 ncu maddesine mütenazır olarak al
mış iken Umumi Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 399/Son maddesinde yazılı gebelik 
ve 400 ncü maddesin'de yazılı, ken'disini veya 
ailesini ağır bir zarara duçar edici sebeplere 
müstenit tehir hallerini kabul etmemiş bulun
maktadır. 

Sadece bu husus, vâzıı kanunun, askerî mah
kemelerce verilen cezaların infazında, bu cezala
rın ordunun bünyesine tesir ve inikas eden fiil
lerden neşet etmesi dolayısiyle, infazlarında, 
Umumi Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundan 
farklı bir infaz sistemi kabul ettiğini, bu sebeple 
askerî mahkemelerce verilen cezaların, umumi 
ceza evlerinde infazına başlanırken, cumhuriyet 
müddeiumumilerinin Umumi Ceza Muhakeme 
Usulü Kanununun 400 ncü maddesinin kendile
rine verdiği tehir salâhiyetini bunlar hakkında 
kullanamıyacağmı göstermeye kâfi bulunmakta
dır. 

Kaldı ki Askerî Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 273 ncü maddesinde askerî mahke
melerden verilen cezaların âmiri adlînin tasdik 
şerhi üzerine infaz edileceği cezanın dâvasını ika
me eden adlî âmirler tarafından tatbik edileceği 
de açıkça yazılıdır. 

273 ncü maddenin bu sarih hükmü muvace
hesinde, Askerî Ceza Mahkemelerince verilen 
şahsi hürriyeti tahdidediei cezalardan, Askerî 
Ceza Kanununun 39/3 ncü maddesi şümulüne 
girip de umumi ceza evlerinde çektirilmesi gere
ken cezalarda, infaz merciinin, âmiri adlîler ol
duğunda bir tereddüt kalmamaktadır. 

înfaz mahallinin Umumi Ceza Evi olması 
âmiri adlîlerin infaz salâhiyetlerini ref'etmemek
tedir. 

Bundan başka mezkûr hükmü ve düşünüş 
tartışa A^keli tjeza Muhakemeleri Usulü Kanu

nunun 280/Son ncu maddesini de teyidetmekte 
ve askerî mahkemelerce verilen şahsi hürriyeti 
tahdidediei cezaları, Askerî Ceza Kanununun 39 
ncu maddesine göre umumi ceza evlerinde çekti-
rilmeleri halinde cumhuriyet müddeiumumileri
nin bu mahkûmlar hakkında Umumi Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun infaz hükümlerini 
tatbik edemiyeceği, 280/Son uncu maddenin mef
humu muhalifinden pek sarih şekilde anlaşıl
maktadır. 

Askerî Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 280/Son ncu maddesi askerî mahkemelerce 
verilen para cezalarını C.• müddeiumumileri 
umumi hükümlere göre infaz ederler demekte
dir. 

273 ncü maddeden sonra vâz'edilen bu hü
küm askerî mahkemelerden verilen şahsi hürri
yeti tahdidediei cezaların umumi ceza evlerinde 
çektirilmeye başlanmaları halinde, C. müddei
umumilerinin Umumi Muhakeme usulünün in
faz hükümlerini tatbik edemiyeceklerini, 400 ncü 
maddeye nazaran cezanın tehirine gidemiyecek-
lerini ancak para cezalarını Umumi Muhakeme 
Usulü Kanununa göre infaz edebileceklerini ifa
de etmektedir. 

Binnetice : Askerî Ceza Muhakemeleri Usu
lü K. nun 273 ve 280/Son ncu maddeleri muva
cehesinde, mesele Millî Müdafaa Vekâletinin dü
şüncesine uygun olarak, tereddüde mahal bırak-
mıyacak şekilde sarih bulunduğundan, tefsire 
mahal olmadığına ekseriyetle karar verilmiştir. 

Umumi Heyete arz edilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Adliye Encümeni Reisi Bu M.* Muharriri 
' Konya Çanakkale 

H. Özyörük 8. Sezgin 
Kâtip Amasya Antalya 

Kocaeli /. Olgaç E. Karan 
8. Dinçer 

Aydın Çankırı 
-V. Geveci C. Boynuk 

Çoruh Çorum Denizli 
M. önal M. K. Biber oğlu î. Hadımhoğlu 
Erzurum Erzurum tzmir 

Z. Çavuşoğlu H. Ş. İnce A. Güngören 
Kırşehir Konya Kütahya 

M. Mdhmudoğlu T. F. Baran S. 8. Nasuhoğlu 
Muğla Sivas "Yozgad 

İV". Ö&can Ş. Ecevit M. Ataman 

( Sİ Sayısı : 252 ye ek ) 



— 9 — 
Adliye Encün 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No. 3/135 

„.;:,. Karar NÛ. 45 
Y"üksefc 

Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 273 
üncü maddesi hükmünün, askerî mahkemeler
den verilen ve umumi ceza evlerinde infazı ge
reken cezalara da şâmil olup olmadığı hususu
nun tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi umumi 
heyetçe yeniden encümenimize havale olunmak
la Adliye Vekili ve Millî Müdafaa Vekâleti 
temsilcisi huzuru ile incelendi : 

Başvekâlet tezkeresi, Millî Müdafaa Vekâleti 
ifadeli 54 - 7377 sayılı 10 . XI . 1954 günlü, 
keza 54/2617 sayılı 19 . IV . 1944 günlü, 
yine 54/4428 sayılı 15 . VII . 1954 günlü, 
Millî Müdafaa Vekâletinin görüşünü açıklıyan 
yazısı ile Adliye Vekâletinin 5 . VH . 1954 gün 
20288 sayılı, 3 . XI . 1954 gün 33501 sayılı ve 
bu vekâletin görüşünü açıklıyan yazıları Millî 
Müdafaa Encümeninin 11 . I I . 1955; ve Adliye 
Encümeninin 18 . IV . 1955 tarihli mazbataları 
ve Zonguldak Mebusu Nusret Kirişcioğlu ta
rafından verilen takrir okundu: 

18 . IV . 1955 tarihli Adliye Encümeninin 
mazbatasının reddini ve şifahen arz edilen esas
lar dairesinde yani Askerî Muhakeme Usulü 
Kanununun 273 ncü maddesinin askerî mahke
melerden verilen ve umumi ceza evlerinde in
fazı gereken cezalara şâmil olamıyacağı yolunda 
bir mazbata hazırlanması için teklifin yeniden 
Adliye Encümenine havale olunduğu anlaşıldı. 

Kanun vâzıı zaruri saydığı istisnalar dışın
da, her şahsın kendi tabiî mahkemesinde mu
hakeme edilmesini asli kaide olarak kabul et
miştir. 

Ezcümle, askerî şahıslardan gayrisinin umu
mi mahkemelerde muhakeme edilmeleri ve ce
zalarının Cumhuriyet Müddeiumumiliklerine© 
«Türk Ceza Kanunu» ile «Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu» ndaki esaslar dairesinde infaz 
olunması prensibini umumi bir kaide olarak 
zikretmek mümkündür. Yani sivil şahısların 
tabiî mahkemesi umumi mahkemeler ve tabiî in
faz müesseseleri de umumi ceza evleridir. 

Bu kaidenin mevzuatımızda bâzı istisnaları 

( S. Sayısı : 
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tveısliğe 

mevcuttur. Bunlardan biri de, «Askerî Ceza Ka
nunu» ile Askerî Muhakeme Usulü Kanununda 
yer almış bulunan ve askerî şahıslardan gayri
sinin de muayyen hallerde askerî mahkemelerde 
muhakeme edileceklerini gösteren hükümdür. (As
kerî Muhakeme Usulü Kanunu madde 2, 3) 

Şüphesiz vâzıı kanunu bu istisnai hükmü ka
bule sevk eden zaruretler mevcut olmak iktiza 
eder. 

îşte Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 273 
ncü maddesinin iki numaralı bendini tefsir eder
ken bidayeten vâzıı kanunu sivil şahıslar için 
böyle bir istisnai hüküm kabulüne sevk eden za
ruretin hududunu tâyin etmek icabeder. 

Çünkü malûm olduğu veçhile vâzıı kanun 
umumi bir kaideye istisna teşkil edecek hüküm
ler şevkini zaruri saydığı hallerde bu istisnaiye-
tin şümulünü zaruretin miktarmca tahdideder. 

Bu ciheti böylece işaret ettikten sonra şimdi 
meseleyi bu zaviyeden ele alalım : 

Sivil şahısların muhakemelerinin muayyen ah
valde askerî mahkemelerde icrasını haklı kılan 
zaruretler acaba bu siviller hakkında hükmolu-
nan cezaların da adlî amirlerce tatbikini lüzum
lu kılmakta mıdır? 

Bu suale müspet cevap vermeye imkân yok
tur : Çünkü eğer böyle olsaydı veya vâzıı kanun 
tarafından bu şekilde kabul edilmiş olsaydı bu 
kabîl ahvalde infaz müessesesi olarak umumi ce
za evinin değil, askerî ceza evinin kabul edilmesi 
iktiza ederdi. 

Halbuki Askerî Ceza Kanununun 39 ncu mad
desinde «siviller hakkında askerî mahkemelerden 
verilen ceza hükümlerinin» umumi ceza evinde 
infaz olunacağı açıkça tasrih edilmiştir. (Bent : 
3; paragraf : c) 

Kaldı ki, vâzıı kanun sivil şahısların cezaları
nı umumi hükümlere göre çekmelerini o derece 
arzu etmektedir ki, aynı madde (a) paragrafında 
«subaylar ve askerî memurlar hakkındaki tard 
veya ihracı mucip olan ceza hükümlerinin» 

(b) Paragrafında «mekteplerinden kayıtlan 
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silinen askerî okurlar hakkındaki eeza hükümleri
nin dahi umumi ceza evinde infaz olunacağını» 
kaydetmekle bir askerî şahsın askerlikle olan alâ
kası kesilir kesilmez sivil şahıslar gibi telâkki edi
leceğini derpiş etmiş, keza sonradan askerî şahıs 
vaziyetini iktisabeden bir kimsenin dahi sivil iken 
işlemiş olduğu yoklama kaçağı, saklı, bakaya suç
ları hakkındaki ceza hükümlerinin de umumi ce
za evinde infaz olunacağını kabul etmiştir. (Ay
nı madde; bent : 3, paragrafı : d) 

Hükmolunan cezanın : umumi ceza evinde in
faz olunmasına rağmen acapa askerî adlî âmirin 
(cezayı tatbik salâhiyeti) devam eder mi? Askerî 
adlî âmir müddeiumuminin infazını murakabe 
edebilir mi? gibi bir ikinci sual de akla gelebi
lir. 

Bu telâkki, cezanın devamı mûddetince müd
deiumumilikçe alınacak inzibati tedbirlerde dahi 
adlî âmirin muvafakatinin alınması mecburiye
tini ortaya çıkaracağı gibi adlî âmirlere Cumhu
riyet müddeiumumiliklerini ve umumi ceza evle
rini murakabe ve kontrol salâhiyetini de vermiş 
olur ki, vâzıı kanunun böyle bir neticede her han
gi bir faide mülâhaza etmesine imkân yoktur. 
Bilâkis bunun birçok mahzurları mevcuttur. 
Meseleyi bu şekilde vâzıı kanunun gayesi ve iç
timai fayda bakımından tetkik ettikten sonra 
bir defa da Askerî Muhakeme Usulü Kanunu
nun ihtiva ettiği hükümler bakımından ele 
alalım... 

Askerî Muhakeme Usulü Kanununun, ha
zarda askerî mahkemelerce verilen hükümlerin 
tasdikinden bahseden 249 ncu maddesinin 5 nu
maralı bendinde aynen şöyle denilmektedir 
«Askerî şahıslardan gayrisine ait hükümler 
fırka ve daha büyük kumandanlar tarafından 
infaz edilmek üzere Cumhuriyet Müddeiumumi
liğine gönderilir.» 

Bu bendin okunuşundan anlaşılacağı veç
hile hüküm «Müddeiumumilikçe infaz edilmek 
üzere» gönderilmektedir. Eğer, vâzıı kanun hük
mün askerî adlî âmire izafeten bilniyabe infa
zını istemiş olsa idi maddeyi bu şekilde yazmaz; 
ya «infaz edilmek üzere» kaydını metne ilâve 
etmez veya ölüm cezasında istisnaen yaptığı 
gibi «tasdik emri suretlerinin de beraber gön
derileceği» hususunda bir cümle ilâve ederdi. 

Demek oluyor ki, askerî şahıslardan gayri
sine ait olarak askerî mahkemelerden verilen 

( S. Sayısı : 

10 — 
ilâmlar daha tasdik safhasında iken askerî adlî 
âmirin elinden çıkmış bulunmaktadır. 

Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 273 
ncü maddesi ise cezaların infazından bahseden 
6 ncı kısımdadır. 

Bu safhada artık askerî adlî âmirin elinde 
askeri şahıslardan gayrisine ait hüküm mevcut 
değildir ki, bu maddenin 2 numaralı bendine 
siviller hakkındaki hükümler dâhil bulunsun.. 

Askerî Muhakeme Usulünün 275 nci mad
desini de aynı zaviyeden mütalâa etmek icabe-
der. 

Filhakika Askerî Muhakeme Usulü Kanu
nunda, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
399 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasına ve 400 ncü 
maddelerine mütenazır hüküm mevcut değildir. 
Fakat bu vaziyeti askerî mahkemelerce hükmo
lunan cezaların taallûk ettiği fiillerin ordu bün
yesine akis ve tesiri dolayısiyle vazıı kanun ta
rafından alınmış bir tedbir olarak mütalâa et
mek doğru değildir. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun (400) 
ncü maddesi, mahkûmların cezalarının derhal 
infazının kendileri veya aileleri için mahkûmi
yetin gayesi haricinde ağır bir zararı mucip ol
masını önlemek için konmuş bir hükümdür. As
ker durumunda olan şahıslar için esasen başka
ca iş mevzuubahsolamıyacağı içindir ki Askerî 
Usul Kanununda buna mütenazır hüküm şev
kine lüzum görülmemiştir. 

Gebelik sebebiyle infazın geri bırakılmasına 
dair olan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
399 ncu maddesinin 3 ncü fıkrasındaki hükme 
mütenazır bir hükmün Askerî Muhakeme Usul 
Kanununda bulunmaması ise ancak askerî şa
hıslardan gayrisinin Askerî Muhakeme Usulü 
Kanununun infaza mütaallik hükümleriyle alâ
kaları bulunmadığını gösterir. 

Aksi takdirde bunu vâzıı kanununun bir 
noksanı olarak telâkki etmek icabeder ki haki-
katta böyle bir vaziyet mevcut değildir. Çünkü 
gebe olan veya yeni doğurmuş bulunan kadınlar 
hakkındaki hükümlerin infaz olunmaması mün
hasıran mahkûm kadın bakımından alınmış bir 
tedbir değildir. 

Nitekim doğumdan itibaren altı aylık bir 
müddet kabul edilmesine rağmen çocuğun ölü
mü halinde bu müddetin iki aya indirilmesi bu
nu açıkça ifade eder. Yani eğer kadınların as
kerî şahıs olmalarını veya sivil şahısların infaz 
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bakımından Askerî Muhakeme Usulüne tâbi 
bulunmalarını vâzıı kanun düşünmüş olsaydı 
bilâkis Askerî Muhakeme Usulü Kanununa bu 
yolda bir hüküm sevk ederdi. 

Yalnız burada bir noktayı işaret etmek fay
dalı olur. 

Askerî Ceza Kanununun 39 ncu maddesinin 
3 numaralı bendinin (C) paragrafına göre er
lerin altı ayı geçen cezalarının umumi ceza 
evinde infazı halinde cumhuriyet müddeiumu
milerinin Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 400 ncü maddesine göre infazı tehir etme
leri mümkün değildir. 

Fakat bu imkânsızlık hukuki değil fiilidir. 
Yani cumhuriyet müddeiumumisi; salâhiyeti 
olmadığı için değil, fakat bir erin esasen kendi 
işiyle olan alâkası askerlikle fiilen kesilmiş ol
ması bakımından lüzum ortadan kalkmış bu
lunduğu için 400 ncü maddeyi tatbik edemiye-
e ektir. 

Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 280 
nci maddesinin son fıkrasında her ne kadar 
«Para cezalarının cumhuriyet müddeiumumi-
liklerince umumi hükümlere göre infaz oluna
cağı» tasrih edilmiş ise de bu sarahatin mefhu
mu muhalifinden para cezalarından gayrisinin 
umumi hükümlere göre cumhuriyet müddeiu
mumiliklerince infaz olunamıyacağı esasını çı
karmak doğru olamaz. 

Çünkü bu takdirde Askerî Muhakeme Usulü 
Kanunumun 249 ncu maddesinin 5 numaralı 
bendini fuzuli ve tatbik kabiliyeti olmıyan bir 
hüküm olarak1 kabul etmek gibi yanlış bir ne
tice ortaya çıkar. 

280 nci maddenin son fıkrasının bir an için 
mevcut olmadığını düşünelim bu takdirde sivil 
şahıslar hakkındaki para cezaları cumhuriyet 
müddeiumumiliklerince umumi hükümlere göre 
tahsil olunamıyacak mıydı. Şüphesiz ki, Askerî 
Muhakeme Usulü Kanununun 249 ncu maddesi
nin 5 numaralı bendi sivil şahıslar hakkındaki 
para cezalarının dahi cumhuriyet müddeiumu
miliklerince tahsilini temin edecek mahiyettedir. 

Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 280 nci 
maddesinin son fıkrası fuzuli olarak sevk edilmiş 
olamıyacağına göre bu fıkrayı başka zaviyeden 
mânalandırmak iktiza ettiğinde şüphe kalma
maktadır. 

Filhakika 280 nci maddenin son fıkrası mun-
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hasıran askerî şahıslar hakkında hükmolunan 
para cezalarının umumi hükümler dairesinde ve 
cumhuriyet müddeiumumiliklerince tahsil olun
masını temin için sevk edilmiştir. 

İşte yukardan beri arz olunan sebepler do-
layısiyledir ki, Askerî Muhakeme Usulü Ka
nununun 273 ncü maddesinin askerî mahkeme
lerden verilen ve askerî ceza evlerinde infaz 
olunacak cezalara maksur olduğu ve mahkûmi
yetin umumi ceza evlerinde infazı halinde hük
mün askerî mahkeme veya umuımi mahkemeler
ce verilmiş olmasına bakılmaksızın Türk Ceza 
Kanuniyle Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun
daki esaslar dairesinde infazı icabedeceği ve 
bu infaz ile alâkalı olarak cumhuriyet müddei
umumilerinin vazife ve salâhiyetlerinin her 
hanıgi bir tahdide mahal bulunmadığı açıkça 
anlaşıldığından 273 ncü maddenin 2 numaralı 
bendinin tefsirine m ahali olmadığına ekseriyet
le karar verilmiştir. 

Keyifyetin Umumi Heyette tezekkürü için 
Yüksek Reisliğe saygı ile arz olunur. 

Bu Mazjbata Muhar-
Adliye Encümeni Reisi riri ve Kâtip 

Konya Zonguldak 
Söz hakkımı muhafaza İV. Kirişcioğlu 

ediyorum 
H. Özyörük 

Amasya Antalya 
t. Olgaç E. Karan 

îmzada bulunamadı tmzada bulunamadi 
Balıkesir Burdur 
V. Asena B. Kayaalp 
Çanakkale Çoruh 

S. Sezgin M. önal 
imzada bulunamadı 

Çorum Diyarbakır 
Muhalifim M. H. Ünal 

M. K. Biberoğlu 
Erzurum Eskişehir 

Söz hakkım mahfuz H. Sezen 
H. Ş. ince 

Kars Kocaeli Konya 
K. Güven Muhalifim H. Aydmer 

S. Dinçer 
Maraş Muğla Niğde 

M. özsoy N. özsan H. H. Ülkün 
Samsun * Yozgad 

* R. O. Gümüşoğlu M. Ataman 
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S. SAYASI : 281 
Sivas Mebusu Etem Erdinç ve 2 arkadaşının, tş Kanununun 38 nci 
maddesinin tadili hakkında kanun teklifi ve Çalışma Encümeni maz

batası (2/113) 

34 .II . 1955 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3008 sayılı iş Kanununun 38 nci maddesinin tadiline dair Kanun teklifimiz ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Esbabı mucibede zikredildiği üzere işçilerin bir saatlik fazla mesai ücretlerinin verilmemesi 
gibi bir haksızlığı ortadan kaldıracak olan bu kanun teklifimizin ele alınmasını saygı ile arz 
ve rica ederiz. 

Sivas Mebusu Sivas Mebusu Sivas Mebusu 
Etem Erdinç Bahattin örneköl Memduh Turhan 

ESBABI MUCİBE 

3008 sayılı İş Kanununun 38 nci maddesi aynen şu şekildedir : 
Madde 38. — (Gerek bir arıza vukuunda, gerek vukubulmasmın varit görülmesi halinde, yahut 

makinalar veya alât ve edevat için hemen yapılması lâzım acele işlerde yahut mücbir sebepler hudu-
sunda ancak iş yerinin normal çalışmasına halel gelmemesinin teminini icabettirecek dereceyi aşma
mak kaydiyle, işçilerin hepsinin veya bir kısmının 35 ve 36 ncı maddeler mucibince muayyen olan 
günlük çalışma müddetlerinden fazla çalıştırılmalarına cevaz vardır. Şu kadar ki, bu suretle vâki is
tisnai çalışmadan yalnız bir saati günlük iş ücretinin içinde sayılıp ondan fazla süren çalışmalarla 
gerçek saatlerin her biri için normal ücretin mukannen saatlere nispeti miktarında ayrıca ücret öde
nir. 

Bu gibi haller vukubulunca, 24 saat içinde, mahallî hükümetin alâkadar makamına hâdisenin ma
hiyeti ile başladığı ve bittiği saatlerin bildirilmesi mecburidir.) 

Bu maddede işçinin bir saatlik mesaisi, günlük iş ücretinin içinde sayılmakta ve bu bir saatlik me
saisi için işçiye bir ücret verilmemektedir. Diğer saatleri için ise normal saat ücretleri nispeti mik
tarında ücret ödenmektedir. 

Halbuki aynı kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasına göre fazla çalışma saati günde üç saat 
olabilir. Bu üç saatin ücreti ise yine 37 nci maddenin 3 ncü fıkrasına göre normal çalışma ücretinin 
saat başına düşen miktarının yüzde 25 ten yüzde 50 ye kadar yükseltilmesi suretiyle ödenir. 3 sa
atten fazla olan çalışma şekillerinde yukarda arz edildiği gibi bir saatlik ücretinin verilmemesi di
ğer saat ücretlerinin normal saat ücretleri gibi hesaplanması bir hakkaniyetsizliktir. İlişik kanun tek
lifinin kanuniyet kesbetmesini arz ve teklif eyleriz. 

Devre : X 
tçtima : 1 



SİVAS MEBUSU ETEM ERDİNÇ VE İKİ AR
KADAŞININ TEKLİFİ 

3008 sayılı îş Kanununun 38 nci maddesinin tâ
diline dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 3008 sayılı İş Kanununun 38 
nci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. 

Gerek bir arıza vukuunda, gerek vukubul-
masının varit görülmesi halinde, yahut makine
ler veya alât ve edevat için hemen yapılması 
lâzım acele işlerde yahut mücbir sebepler hudu-
sunda ancak iş yerinin normal çalışmasına ha
lel gelmemesinin teminini icabettirecek dereceyi 
aşmamak kaydiyle, işçilerin hepsinin veya bir 
kısmının 35 ve 36 nci maddeler mucibince mu
ayyen olan günlük çalışma müddetlerinden faz
la çalıştırılmalarına cevaz vardır. Şu kadar ki, buı 
suretle vâki istisnai çalışmadan, üç saatlik ücret 

37 nci maddenin 3 ncü fıkrasına göre, 3 saatten 
fazlaki çalışmalar, gerçek saatlerin her biri için 
normal ücretin mukannen saatlere nispeti mik
tarında- ayrıca ücret ödenir. 

Bu gibi haller vukubulunca, 24 saat içinde, 
mahallî hükümetin alâkadar makamına hâdise
nin mahiyeti ile başladığı ve bittiği saatlerin bil
dirilmesi mecburidir. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerinin icra
sına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Çalışma Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Çalışma Encümeni 
Esas No. 2/113 
Karar No. 7 

9 . V . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Sivas Mebusu Etem Erdinç ve iki arkada
şının İş Kanununun 38 nci maddesinin tadili 
hakkında kanun teklifi Encümenimizce gerek 
teklif sahibi, gerekse Çalışma Vekâleti mümes
silinin iştiraki suretiyle incelendi. 

Tadili teklif edilen İş Kanununun 38 nci 
maddesi gerek bir arızanın vukubulması veya 
varit görülmesi veya makineler veya alât ve 
edevat için hemen yapılması lâzımgelen ve iş 
yerinin normal çalışmasına halel gelmemesi 
için acele tedbir alınması gereken yangın, in
filâk çöküntü ve saire gibi fevkalâde hallerin 
vukuunda çalışan işçilere çalıştıkları ilk saat 
için ücret ödenmemesini ve diğer saatler için 
de normal saat ücretleri nispetinde ücret öden
mesini derpiş etmektedir. 

Kanunun bu hükmü yerindedir. Bu şekilde
ki mesai işçinin kendi sanatı içinde yapılmaya-
bilir. Mesaiye ücret ödenebilmesi için bir tavzi
fin yapılması da şarttır. Kanunun derpiş ettiği 
fevkalâde hal ilk saatte her hangi bir vazifelen

dirmeyi mütalâa etmemekte, iş yerinin emniyeti 
için iş veren ve işçinin mütekabil bir yardım
laşma havası içinde bulunmalarını istihdaf et
mektedir. Bu vaziyette, iş yerinde türlü vazife
lerde bulunan bütün işçiler yardım etmek duy-
gusiyle harekete geçebilirler bu arada kimin 
çalıştığını, kimin çalışmadığını tâyin etmek müm
kün olamaz. Fakat ilk saat geçtikten sonra yardım 
faaliyetinin devamında zaruret bulunması ha
linde artık muayyen şahısların tavzifi mümkün 
olabileceğinden mesai tâyin edilmiş olan kimse
lerin ücretlendirilmeleri de tabiî olur. Ancak, 
Bu gibi fevkalâde hallerde işçinin faaliyette 
bulunması, kendi iş sahasındaki emniyetin sağ
lanması için yardım esasına dayanmakta 
ve normal mesai ile alâkalı bulunmamaktadır. 
Bu sebeple tahakkuk eden sâinin de ancak nor
mal ücret esası üzerinden hakkını alması kabul 
edilmiştir. 

Tadil teklifi kanunun bu yardımlaşma ruhu
nu nazarı itibara almamakta ve mevzuu âdeta 
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normal mesai çerçevesi içinde yapılmış bir faz
la çalışma gibi mütalâa etmektedir. Bu husus ka
nunun 37 nci maddesinde ayrıca hükme bağlan
mış olan başka bir tesis halindedir. Bu iki şekli 
mesai bünyesinde telif etmeye nasıl imkân yoksa 
ücret tediye sisteminde de telifine imkân yoktur. 
Esasen gerek iş Kanununa mütenazır diğer iş 
Kanununda gerekse bütün dünyada mevcut iş ah
kâmı arasında 38 nci maddeye mütenazır hüküm
ler mevcut bulunduğu halde tadil teklifine ben
zer hükümlerin bulunmadığı da görülmüştür. Bu 
sebeple tadil teklifinin reddine ittifakla karar 
verilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Çalışma En. Reisi Mi 
Manisa 

İV. Körez 
Kâtip 
Giresun 

D. Köymen 
Malatya 
E. Doğan 

Urfa 
F. Ayalp 

Urfa 
C. Öncel 

ızbata Muharriri 
Zonguldak 
C. Kıpçak 

Bursa 
S. Çtracıoğlu 

Seyhan 
M. tfnaldı 

Kütahya 
A. Kavuncu 

I » • • 
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S. SAYISI : 296 
Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, Eski Ekonomi Bakam ve 
Kocaeli Milletvekili Sırrı Bellioğlu'nun Hükümlü bulunduğu Ceza
nın Affı hakkındaki 5765 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tefsiri 

hakkında takriri ve Adliye Encümeni mazbatası (4/89) 

13 . I . 1955 

T. B. M. M. Riyasetine 

Eski Vekillerden Sırrı Bellioğlu'nun Arzuhal Encümenine vâki müracaatı üzerine evvelce İs
tanbul Kumandalığı Askerî Mahkemesince As. C. K. nun 94/1 ve T.. C. K. nun 31, 33, $6 ve 80 nci 
maddelerine göre mahkûm olup tamamen çektiği 9 sene 4 ay ağır hapis ile müebbeden âmme hiz
metlerinden mahrumiyet, bâzı eşyalarının müsaderesi ve maaşlarının kesilmesi cezalarını ihtiva 
eden hükmün adlî hataya dayandığı anlaşılarak evrakın Adliye Encümenine havalesi yapılmış ve 
işbu encümenin teklifi üzerine 5765 sayılı Af Kanunu çıkarılmıştır. 

Ancak kanunun tatbikatında, geçmişe şâmil olamıyacağı mütalâasiyle müsadere olunan eşyala-
riyle maaş kesintileri sahibine iade olunmamıştır. Halbuki 5765 sayılı Af Kanunu esasen bir suçun 
iselnmemiş olduğu mucip sebebiyle çıkarılmış olduğuna göre suçsuz bir şahsın haksızca müsadere * 
olunan eşyalariyle kesilen maaşlarının iadesi tabiî olmak lâzımgelirdi. 

Nitekim 15 , XII . 1954 tarihli celsede bu mevzuda cereyan eden müzakerelerde bu kanaati 
teyideylemiş olduğundan meselenin tefsir yoliyle halli için gereğinin yapılmasını rica ederim, 

Saygılarımla, 
Trabzon Mebusu 

M. Goloğltt 

Devre : X 
İçtima: 1 
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Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 13 . V . 19M 

Esas No. 4/89 
Karar No. 43 / 

Yüksek Reisliğe 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu nun eski 
vekillerden Sırrı Bellioğlu'hun cezasının affı 
hakkmdaki 5765 sayılı Kanunun tefsirine ait 
talebi Riyasetten 14 . I . 1955 tarih ve 905/3757 
numara ile Encümenimize havale edilmiş ol
makla teklif sahibi ve hükümet mümessillerinin 
iştirakiyle müzakere edildi. 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu tefsir tek
lifinde 5765 sayılı Af Kanununun tatbikatında, 
geçmişe şâmil olmıyacağı mütalâasiyle müsade
re olunan eşyalar ile maaş kesintilerinin sahi
bine iade olunmamış olduğundan mezkûr af ka
nununun esasen bir suçun işlenmemiş olduğu 
mucip sebepleriyle çıkarılmış olması karşısında 
suçsuz bir şahıstan müsadere olunan eşyalar ile 
kesilen maaşlarının iadesinin tabiî olması lâzım-
geleceği mütalâasiyle 5765 sayılı Kanunun bu 
bakımlardan tefsiri talebinde bulunmuş olduğu 
görüldü. Yapılan müzakere sırasında Trabzon 
Mebusu Mahmut Goloğlu talebini izah ettiği gi
bi hükümet mümessilleri de dinlendikten sonra, 

I - 16 . V . 1951 tarih ve 5765 sayılı Kanun
la adı geçenin 9 sene 4 ay ağır hapis cezası bü
tün hukuki neticeleriyle af edilmiş olup mahkû
miyeti dolayısiyle kesilen emekli maaşının 5765 
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takib-
eden ay başından itibaren iadeten tahsisi istenil
miş ve 5765 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihi takibeden 1 . VI . 1951 tarihinden itiba
ren 154 lira emekli maaşı iadeten tahsis edilmiş 
bulunduğu Maliye Vekâletinin yazılarından an
laşılmış olmakla maaş mevzuunda tefsir ile Af 
Kanunundan evvel kesilen mütarakim maaşları* 
nm iadesinin temini istihdaf edildiği, 

I I - Ve yine muhakeme ve tahkikat sırasında 
adı geçenden zapt ve müsadere edilen bâzı eş
yaların da Af Kanununun çıkmasından sonra 
iadesi istenildiği neticesine varılmıştır ki Adalet 
Vekâleti mümessilinin verdiği izahata göre Sır
rı Bellioğlu'ndan zapt ve müsadere edilen eşya
ların küçük ebatta bir yazı makinesiyle iki aded 

sarı bloknottan ibaret olduğu öğrenilmiştir. 
Bu neticeler karşısında Türk Ceza Kanunu

nun 100 ncü maddesi (Umumi ve hususi aflar 
ve suçtan zarar görenin dâvadan veya şikâyet

ten vazgeçmesine zaptolunan eşyanın ne de mal 
sandığına tediye olunan ağır ve hafif para ce
zalarının istirdadını icabetmez.) Yolundaki 
hükmü ile yine aynı kanunun (Ceza hükümlerinin 
sükutu, hukuku şahsiye ve istirdadı emval ve 
tazminatı ve masarifi muhakemeye mütaallik hü
kümlere halel vermez. Ancak umumi afdan ne
şet eden sukut, masarifi muhakemenin tahsili 
hakkında hazinenin mütalebe hakkım dahi is-
kat eder) yolundaki sarahati havi 120 nci mad
desi muvacehesinde 5765 sayılı Af Kanunu ne
ticesinde zapt ve müsadere edilen eşyaların ve 
istirdadedilen maaş kesintilerinin iadesine ka
nuni imkân bulunmadığından tefsire mahal ol
madığına karar verilmiş olmakla Umumi Heye
te arz edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Adliye Encümeni Reisi M. Muharriri 
Konya Manisa 

E. Özyörük Ş. Ergin 
Kâtip Aydın Aydın 

Zonguldak N. Geveci C. Ülkü 
N. Kirişcioğlu îmzada bulunamadı 

Balıkesir Burdur 
Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur 

V. Asena , B. Kayaalp 
Çoruh Denizli Erzurum 

M. önal t. Hadtmhoğlu H. Ş. înce 
Eskişehir îzmir Kocaeli 

H. Sezen Muhalifim 8. Dinçer 
A. Güngören 

Konya Kütahya 
T. F. Baran S. S. Nasuhoğlu 

İmzada bulunamadı 
Niğde Sivas 

H. H. Ülkün Ş. Ecevit 
îmzada bulunamadı 
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Devre : X 
İçtima : 1 S. SAYISI 317 

Polis Memuru ibrahim Beşikçinin, hükümlü bulunduğu ceazmn affı 
hakkında Adliye ve Arzuhal encümenleri mazbataları (5/19) 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak No. 383 *23U - 761 
Arzuhal En. No. 391 - 2325 • 759 

$3 .II . 1955 

Adliye Encümeni Reisliğine 

Sahte doğum kâğıdı tanzim etmek isnadı ile: 
Türk Ceza Kanununun 342/2 nci maddesine 
istinaden; Yozgad Asliye Ceza Mahkemesince 
hakkında hükmolunan 5 aylık hapis cezasının; 
aşağıda beyan olunan sebeplere binaen affını ta
lebeden Düzce Emniyet kadrosu polis memurla
rından ibrahim Beşikçi; İ l VI . 1954, 23.VI.1954 
ve yine 1 . XI . 1954 tarihli müracaatlarında 
ezcümle : 

1. Yozgad'dan Kastamonu'ya nakli müna
sebetiyle ailesini İskilip'e götürmekte iken Ço
rum'da bir kız çocuğunun, dünyaya geldiğini, 
ailesini bu durumuna rağmen ayrı bir vasıta ile 
İskilip'e gönderip kendisinin de yeni mahalli 
memuriyeti olan Tosya'ya hareket ettiğini, şid
detle hüküm süren kış yüzünden; ancak 36 gün 
sonra aldığı bir mektupla doğan yavrusunun 
yolda öldüğünü ve İskilip'teki evlerinin önüne 
gömüldüğünü haber alınca; bu arada yaptırdı
ğı tescil muamelesini sildirmek üzere vukuatı 
derakap nüfusa bildirdiği gibi, almış olduğu iki 
aylık çocuk zammını da iade etmiş bulunduğunu; 

2. Evrakı tekemmül etmiş bulunduğu hal
de; kanuni istihkakı olan doğum ikramiyesini 
dahi almadığım; 

3. Doğum ilmühaberini tasdik eden muh
tarın, kendisine muğber olanların teşvik ve tah
riki ile yaptığı şikâyette; ilmühaberi verirken 
iğfal edilmiş bulunduğu yolundaki beyanının 
varit olmadığını zira; mumaileyh tarafından ve
rilen diğer bir mazbatanın da bunu müeyyit 
bulunduğunu, 

4. Çocuğun cesedinin gömülü olduğunu bil
dirdiği yerde bulunduğuna dair olan zabıtta bu
lunan ve evvelce aradık bulamadık diyen ve 

bu suretle hükmün aleyhine tecelli etmesinde 
âmil ve müessir olan belediye zabıta memurla
rının vâki ikrar ve itiraflarının masumiyetinin 
delili bulunduğunu; 

5. Ailesinin doğum yapıp yapmtdığı husu
sunun bir doktora tesbit ettirilmemiş olduğunu 
belirterek; 37/194 sayılı mezkûr mahkûmiyet 
kararı bu cihetler nazarı itibara alınmadan ve
rilmiş olduğundan muallel bulunduğu ve kendi
sinin 16 yıllık memuriyet müddetince hiçbir şa
ibesi olmayıp 7 nüfuslu bir aile reisi olduğu göz 
önünde bulundurularak vâki af talebinin is'afi m 
istemiş olduğundan, taleple ilgili dosya encüme
nimizin 8 . I I . 1955 tarihli toplantısında, Ad
liye Vekâleti temsilcisi huzuru ile tetkik ve mü
zakere olundu. 

Mezkûr hükümde ve hükmün tasdikine ve 
tashih talebinin reddine keza Başmüddeiumu-
miliğin buna vâki itirazı ile tekrar yaptığı tas
hih talebinin reddine mütaallik kararlarda; fil
hakika müstedinin doğum ikramiyesi almak 
maksadı ile, Yozgad'da doğmamış olan çocuğu 
için ve doğumdan önce, oturmadığı Eskipazar 
mahallesi muhtarının za'fmdan bilistifade, al
dığı bir ilmühaberi, şahitler sütununa iki arka
daşının imzasını atarak, 12 . I . 1951 tarihinde 
Sevim adında bir kız çocuğu dünyaya gelmiş-
çesine nüfusa tescil ettirip çocuk ikramiyesi 
dahi aldığı ve bu suretle tevellüdatta sahtekâr
lık suçu sabit görülerek Türk Ceza Kanununun 
343/2 nci maddesine tevfikan mahkûm edilmiş 
bulunduğu. 

Keza gerek hükümde ve gerekse tasdika mü
taallik ilâmda, müstedinin bildirdiği yerde mezar 
olmadığı ve böyle bir vaka için defin ruhsatı 



da verilmediği hakkındaki belediye işarı ile ik
tifa olunduğu, halbuki aynı yerde sonradan 
yapılan hafriyatta çocuk cesedinin bulunduğu
nu mübeyyin tanzim olunan zaptın, son defa 
yapılan tashih talebinde ileri sürülmesine rağ
men aradan 2,5 yıl geçtikten sonra meydana 
çıkarılan cesedin bu çocuğa aidiyetinin ve ke
za müdafaa şahitlerinin müstedinin iddiasını 
müeyyit beyanlarının iltifata şayan görülme
diği anlaşılmaktadır. 

Başmüddeiumumiliğin tebliğname ve tashi
hi talebi ile vâki itirazında serdettiği bozma 
sebebi de; cesedin gömülü bulunduğu yerde 
araştırma yapılmaksızın mücerret İskilip Be
lediye Reisliğinin işarına istinadolunarak hü
küm verilmesindeki yolsuzluktan ve ahiren ce
sedin bulunduğunu mübeyyin bir zaptın gön
derilmiş olmasından ibaret bulunmuştur. 

İncelenen dosya muhteviyatında ise : 
1. Şahitlerin mazbut ifadeleri ve yaptırı

lan polis tahkikatı müştekinin ailesini suç mev
zuunu teşkil eden ilmühaberin tarihi tanzimin
den önce İskilip'e götürmüş olduğu ve ölümün 
de yolda vukubulduğu, defnin de İskilip'te 
yapıldığı merkezindedir. Bu hale göre karar
larda zikrolunduğu gibi ilmühaberin doğum
dan önce ibraz edilmiş olması keyfiyeti şayanı 
tetkik bulunmuştur. 

2. Yozgad Valiliğinin dosya arasında mev
cut 2 . VI . 1953 tarihli bir yazısından; mu
maileyhin mezkûr doğum için Yozgad emvalin
den her hangi bir ikramiye almadığı anlaşıl
maktadır. 

3. — Yine dosya arasında bulunan ve yu
karda bahsi geçen 1 . VII . 1954 tarihli za
bıtta : Çocuk cesedinin müştekinin evinin du
varına 1 metre mesafedeki dut ağacının altın
da yapılan hafriyatta meydana çıktığı tesbit 
olunmuştur. 

4. Müştekinin iddia ve ifade ettiği gibi fil
hakika ailesinin o tarihte doğum yapıp yapma
dığının bir doktor muayenesi ile tesbiti ciheti
ne de gidilmemiştir. 

Bu sebeplerle hâdisede mumaileyhe isnadolu-
nan' suç unsurlarının tamamen tesbit edileme
miş olduğu ve tahkikatın noksan bırakıldığı 
görülmüş ve böylece hükümde; adlî bir hatanın 
mevcudiyeti kuvvetli bir ihtimal dâhilinde bu
lunmuştur. 

Arz olunan bu sebeplere binaen; dikkate alı
nacak bir mahiyet arz eden af talebinin. Aza
dan Necati Aras'ın muhalefetine ve Abdullah 
Köroğlu'nun vâki istinkâfma karşılık, icabı tâ
yin ve takdir buyurulmak üzere dosyası ile bir
likte Yüksek Encümeninize tevdiine ekseriyet
le karar verilmiştir. 

Keyfiyet saygılarımla arz olunur. 
Arzuhal Encümeni Reisi 

Konya 
A. F. Ağaoğlu 

Bu Mazbata Muharriri Afyon K. 
Çorum 8. Koraltan 

H. Ortakçıoğlu 

Muhalifim 
Suç mahiyetine, maznun sıfatına, mevcut 

delillere, af sebebi olarak dermeyan edilen 
hususların temyizen serd olunup reddedilmiş 
bulunmasına binaen bu karara muhalifim. 

Bingöl 
N. Araş 

Edirne Edirne 
C. Köprülü H. Mâksutoğlu 

Malatya Mardin 
A. Köroğlu B. Erdem 

İmzada bulunamadı 
Mardin 

R. K. Timuroğlu 
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Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni li . IV . 1955 

Esas No. 
Karar No. 34 

Arzuhal Encümeni Reisliğine 

Çocuk ikramiyesiyle zammını almak maksa-
diyle yeni çocuğu doğmadığı halde, oturmadığı 
mahalle muhtarlığından Sevim adına aldığı sah
te doğum ilmühaberiyle Yozgad Nüfus Müdür
lüğüne müracaat ederek iki aylık çocuk zammı 
almak suretiyle sahte doğum ilmühaberi tanzim 
etmekten dolayı T. Ç. K. nun 343/2 ve 59 ncu 
maddelerine göre Yozgad Asliye Ceza Mahkeme
si tarafından 30 . VII . 1953 tarihinde beş ay 
hapsine karar verilerek 6 . V . 1954 tarihinde 
Temyiz 4 ncü Ceza Dairesince tasdik edilen, 
Düzce Emniyet Kadrosunda polis memuru İbra
him Beşikçi'nin affı hakkındaki 24 . İl . 1955 
tarih ve 393 - 2331 - 761/391/2325 - ,759 sayı ile 
encümenimize muhavvel etklif; encümenimizce 
tetkik ve müzakere edildi : 

Yozgad'dan Kastamonu'ya tâyin edilen po
lis memuru ibrahim Beşikçi'nin karısı Hanife'yi 
îskilip'e gönderdiği ve kendisinin yeni memuri
yet mahalline gitmeden birkaç gün önce, Yoz-
gad'ın tstanbulluoğlu mahallesinde ikamet et-
ettiği halde Eskipazar mahallesi muhtarı Ba-
hattin Yeniay'm dükkânına giderek, (senin muh
tarı bulunduğun mahalleden hastanede bir ço
cuk doğmuş muamelesi polis dairesindedir. Ço
cuğun babası İbrahim ve anası Hanife'dir, buna 
bir doğum ilmühaberi lâzımgeldi, ilmühaberi 
doldurdum bunu mühürle) demek suretiyle mü
hürlettiği ve mütaakiben 12 . I . 1951 tarihli 
bu ilmühaberi Yozgad Nüfus Müdürlüğüne ve
rerek Kastamonu'ya hareket ettiği ve kastamo-
nu'dan mezkûr ilmühaberin tasdik edilmek üze
re bir suretini mektupla muhtara gönderdiği ve 
bu sırada muhtarın yaptığı tahkikat neticesinde 
doğum yapılmadan iğfal edilerek ilmühaber tan
zim ettiğini öğrendiği ve bu suretle 15 . II . 
1951 tarihinde hâdiseyi Yozgad Emniyet Müdür
lüğüne ihbar ettiği, doğum ilmühaberinde şahit, 
olarak imzaları bulunan suçlunun meslek arka
daşı polis memuru Yusuf Bilici ile Şükrü Ka-
vacı'nın Hanife'nin hamileliğini bilmediklerini 
ve imzaların taklidedilmiş olduğunu beyan et

tikleri dosya münderecatmdan anlaşılmıştır. 
Suçlu İbrahim'in sahts doğum ilmühaberine 

müsteniden almış olduğu iki aylık çocuk zam
mını mütaakiben iade ettiği ve suçlunun müda-
f aaten çocuğunun yolda doğarak ölmüş olduğu
nu ve İskilip'te bahçelerinin önüne gömüldüğü
ne dair vâki beyanı üzerine 9 . V I . 1953 tarihin
de mahallinde yapılan tetkikatta mezara tesa
düf edilemediği 1 . VII . 1954 tarihinde yeniden 
yapılan tetkikat neticesinde çocuk kemiklerine 
tesadüf edilmiş ise de bu cesedin suçlunun karı
sı Hanife'nin doğurduğu iddia edilen Sevim'e 
ait olduğunun tesbit edilememiş bulunduğu ve 
müdafaa şahitlerinin bir kısmının mübayin ifa
de vererek Hanifenin hamileliğini görmedikle
rini ifade etmiş olmaları mahkeme kararında 
ve Temyiz ilâmında mufassalan beyan edilmiş 
ve suçlu tarafından iki defa yapılan tashihi ka
rar talebi de Temyiz Mahkemesince şayanı ka
bul görülmediğinden reddedilmiş bulunmakta
dır. 

Suçlunun zabıta memuru olması, oturmadığı 
mahalle muhtarından hilafı hakikat beyanda 
bulunarak muhtarı iğfal etmek suretiyle kendisi
nin yazdığı mazbatayı imzalatması ve doğum il
mühaberinde şahit olarak gösterdiği iki meslek
taşının imzalarını taklit ederek atmış- olması, 
hüküm kesbikatiyet ettiği halde 23 . VI . 1954 
tarihli dilekçesinde yakalama müzekkeresine 
rağmen gizlenmekte bulunduğunu bildirmesi ve 
bu ilmühabere müstenit iki aylık çocuk zammı 
alarak bilâhara iade etmesi sebebiyle adı geçe
nin af hususundaki talebi encümenimizce iltifa
ta ve kabule şayan görülmediğinden reddine ka
rar verilmiştir. 

Adliye Encümeni Reisi Bu M. Muharriri 
Konya Kocaeli 

H. özyörük 8. Dinçer 
Kâtip 

Zonguldak Antalya Aydın 
N. Kirişcioğlu E. Karan N.Oeveci 
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Aydın Balıkesir Burdur Erzincan Erzurum İzmir 
C. Ülkü V. Asena B. Kayaalp 8. Perinçek Z. Çavuşoğlu A. Güngören 

Çanakkale Çoruh Çorum Kocaeli Malatya Yozgad 
S. Sezgin M. önal M. K. Biberoğlu S. Dinçer M. Z. Tulunay M. Ataman 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 16 >V . 1955 

Zat ve Evrak No : 393/761/2331 
Arzuhal En. No : 391/759/2325 

Karar No : 69 
Yüksek Reisliğe 

Sahte doğum kâğıdı tanzim ettiği isnadolun-
mak suretiyle, Yozgad Asliye Ceza Mahkemesinin 
30 . VII . 1953 tarihli ve katîleşmiş bulunan bir 
kararı ile Türk Ceza Kanununun 343/2 nci mad
desine tevfikan mahkûm edildiği 5 aylık hapis 
cezasının; isnadedilen sahtekârlık fiilini asla ir-
tikabetmemiş olduğundan bahsile affını talebedip; 
ezcümle : Yozgad'dan Kastamonu Vilâyeti emri
ne nakli sebebiyle ailesini memleketi olan iskilip'e 
götürmekte iken Çorum'da bir kız çocuğu dün
yaya geldiğini ve buradan ailesini ayrı bir vası
ta ile yolcu edip kendisinin de yeni mahalli me
muriyetine hareket ettiğini, şiddetle hüküm sü
ren kış yüzünden, ailesinden ancak 36 gün son
ra aldığı bir pektupla yavrusunun ölümüne mut
tali olunca bu arada Yozgad nüfusuna yaptırdı
ğı tescil muamelesinin silinmesi için derhal mü
racaat ettiği gibi, yine bu zaman zarfında aldı
ğı iki aylık çocuk zammını da iade ettiğini, keza 
Yozgad'da hasbel vazife kendilerini rencide etti
ği bâzı şahısların teşvik ve tahriki ile hakkında 
şikâyet ve ihbarda bulunan mahalle muhtarının; 
mezkûr doğum ilmühaberini iğfal olunmak sure
tiyle tasdik etmiş bulunduğu yolundaki vâki id
diasının da asılsız olduğunu zira; mumaileyh ta
rafından tanzim olunan diğer bir zabtın da bu 
beyanını müeyyit bulunduğunu, bundan başka 
hükümde ikramiye almış olduğu belirtildiği hal
de böyle bir ikramiye dahi almadığını ve.nihayet 
hükmün ölen yavrusunun gömülü olduğu yer 
malûm bulunmasına rağmen, mücerret iskilip Be
lediye Zabıta memurlarının aradık bulamadık, di
ye verdikleri ve bilâhara yapılan aramada cese
din bulunmasiyle asılsızlığı sabit olan ifadelerine 

istinadetmekte bulunduğunu belirterek, şaibesiz 
geçen 16 yıllık hayatı memuriyeti ve 7 nüfuslu 
bir aile reisi olduğu göz önünde bulundurulmak 
suretiyle talebinin tervici için Yüksek Meclise mü
racaatta bulunan Düzce Emniyet Kadrosu Polis 
memurlarından İbrahim Beşikçi'nin encümenimi
ze tevdi buyurulan arzuhalleri ile bahis konusu 
mahkûmiyet dosyası üzerinde yapılan tetkikat 
sonunda : Talep; fiilde müsnet suç unsurlarının 
tekevvün etmediği ve noksan tahkikata istinaden 
hüküm verildiği, dolayısiyle adlî bir hatanın mev
cudiyeti kuvvetli bir ihtimal dahilinde olduğu 
hakkında hâsıl olan kanaat üzerine, dikkate alı
nacak bir mahiyette bulunup; 8 . I I . 1955 tarih
li bir teklif ile Dahili Nizamnamenin 54 ncü 
maddesine tevfikan Adliye Encümenine intikal 
ettirilmiş ise de mezkûr encümenin 11 . IV . 1955 
tarihli bir kararı ile «suçlunun zabıta memuru 
olması ve oturmadığı bir mahalle muhtarına hi
lafı hakikart beyanda bulunarak, iğfal etmek su
retiyle kendisinin yazdığı bir mazbatayı imzalat
ması ve doğum ilmühaberinde şahit olarak gös
terdiği iki meslektaşlarının imzalarını taklidede-
rek almış olması, hüküm kesbi katiyet ettiği hal
de 23 . VI . 1954 tarihli dilekçesinde yakalama 
müzekkeresine rağmen gizlenmekte bulunduğunu 
bildirmesi ve ilmühabere müsteniden iki aylık 
çocuk zammı alarak bilâhara iade etmiş bulunma
sı sebebiyle af talebi iltifata şayan bulunmadı
ğından» bu baptaki • dosya encümenimize iade 
kılınmakla 13 . IV . 1955 tarihinde tekrar tetkik 
ve müzakere edildi. 

Kanun yollarından geçmek suretiyle katîleş
miş bulunan 37/194 sayılı mezkûr hükme göre; 
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müstedinin çocuk ikramiyesi almak maksadı ile 
Yozgad'da doğmıyan çocuğu için ve doğumdan 
önce, oturmadığı Eskipazar Mahallesi Muhtarı
nın dalgınlığından bilistifade aldığı bir ilmü
haberi şahitler . sütununa iki arkadaşının im
zasını atarak 12 . I . 1951 tarihinde Sevim 
adında bir kız çocuğu dünyaya gelmişçesine nü
fusa tescil ettirip çocuk ikramiyesi aldığından 
ve iddia olunan yerde mezar olmadığı ve böyle 
bir vaka için defin ruhsatı dahi verilmemiş bu
lunduğu İskilip Belediye Reisliği tezkeresi ile 
bildirilmiş olduğundan, sabit görülen, tevellü-
datta sahtekârlık suçundan dolayı beyan olu
nan ceza ile mahkûm edildiği, hükmün tasdiki
ne mütaallik ilâmda da, âmme şahitlerinin ifa
delerinin müdafaa şahitlerininkine tercihi se
bebi gösterilmek suretiyle hüküm tesis edildiği 
ve mevcut deliller muvacehesinde cesedin aran
masını icabettirecek bir sebep de görülmediği 
belirtilmiş ve başmüddeiumumiliğin vâki tas
hih talebi ve bu talebin reddi üzerine yaptığı 
itiraz ile keza tekrar yaptığı tashihi karar ta
lebi de; maznunun cesedin bulunduğu yer hak
kındaki vâki iddiası nazara almmıyarak mü
cerret Belediye Reisliğinin işarı ile iktifa olun
ması ve mumaileyhin bildirdiği yerde cesedin 
bulunmuş olmasına rağmen müdafaasının gay
ri samimî addolunması bozmayı ve tashihi ge
rektirir mahiyette bulunduğu hakkındaki teb-
liğnamelerde yazılı iddialar, müdafaa şahitle
rinin mübayin ifadelerde bulunmuş olmaları ve 
2,5 yıl sonra bulunan kadavranın bu çocuğa 
aidiyetinin kabulü mümkün bulunmadığı esba
bı mucibesi ile reddedilmiş bulunulmaktadır. 

Encümenimiz tetkikatmda ise müstedinin, 
Çorum'da dünyaya gelen çocuğu için, filhaki
ka doğum şahidi olarak gösterilen iki polis ar
kadaşının imzasını kendi atmak suretiyle, Yoz-
gad'm Eskipazar Mahallesinde oturmadığı hal
de bu mahalle muhtarından bir ilmühaber alıp 
tescil için mezkûr vilâyet nüfus memurluğuna 
tevdi ettiği, ancak Yozgad Valiliğinin dosya 
arasında bulunan 2 . VI . 1953 tarihli bir ya
zısına göre; bu tescil münasebetiyle bir ikra
miye almadığı, keza 1 . VII . 1954 tarihli zap
ta nazaran, evvelce İskilip Belediye Reisliğinin 
vâki işarının aksine olarak cesedin bulunduğu
nu iddia ettiği yerde bilâhara İskilip Müddei

umumisi huzuru ile yapılan hafriyatta, muma
ileyhin evinin duvarına 1 metre mesafede dut 
ağacının altında çocuk cesedinin bulunduğu, 
müdafaa şahitlerinin de müstedinin beyanını 
teyiden mezkûr doğum ve ölüm vakasının yol
culuk esnasında vukubulduğunu ifade ettik
leri, mevcut nüfus kaydından da bu vakaların 
müstedinin beyan ettiği tarihlerde nüfusa tes
cil ettirildiği ve doğum sebebiyle alman iki ay
lık çocuk zammının da keza ölüm haberi alınır 
alınmaz iade olunduğu anlaşılmakta, ancak; 
mumaileyhin ilmühaberi tasdik eden mahalle 
muhtarına hitaben yazdığı bir mektuba ve âm
me şahitlerinden ikisinin ifadelerine göre mez
kûr doğum ilmühaberinin doğumdan önce alın
dığı kanaati tahassül etmiş bulunmaktadır. 

Tevazzuh eden bu duruma nazaran, müste
dinin fiilî; Çorum'da doğan çocuğu için doğum
dan önce hazırladığı bir ilmühaberi şahitler sü
tununa iki meslekdaşmın imzalarını taklidede-
rek tasdik ettirip Yozgad Nüfusunda mevkii 
muameleye koydurmaktan ibaret bulunmuştur. 

Bu itibarla mezkûr fiilde, çocuk zammının 
da doğumu mütaakıp alınmış olmasına göre, 
tatbik olunan Türk Ceza Kanununun 343/2 nci 
maddesinde yazılı suç unsurlarının tekevvün 
ettiğini kabul etmek mümkün görülememiştir. 

Arz olunan bu maddi ve kanuni delil kifa
yetsizliği karşısında, 16 yıllık memuriyet ha
yatı ve 7 nüfuslu aile reisi bulunan bir memu
run ağır hukuki neticeler tevlidedecek olan bu 
cezasının affı kanuna, hak ve adle uygun 
düşeceği gibi, bunda faidei içtimaiye dahi 
mülâhaza eden encümenimiz; azadan Tevfik 
Şenocak'm vâki istinkâfma mukabil durumun 
Umumi Heyetin Yüksek takdirlerine sunulma
sına ekseriyetle karar vermiştir. 

Keyfiyet saygılarımızla arz olunur. 
Arzuhal Encümeni Reisi Bu Mazbata Mu. 

Konya Çorum 
A. F. Ağaoğlu H. Ortakctoğlu 

Kâtip 
Elâzığ Afyon K. Çankırı 

8. Toker 8. Koraltan T. Akman 
Edirne Edirne Erzincan 

C. Köprülü H, Maksutoğlu T. Şenocak 
Kastamonu Mardin 

M. ÂU Mühto B. Kemal Timuroğlu 
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