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Münderecat 
Sayfa 

1. — Sabık zabıt hulâsası 6:8 
2. -i- Havale edilen kâğıtlar 8:9 
3. — Yoklama 10 
4. — Kiyaset Divanının Heyeti Umu-

miyeye mâruzâtı 10 
1. — İktisat ve Ticaret Vekili Zeyyat 

mandalinci'nin, ödünç para verme işleri 
hakkındaki 2279 sayılı Kanunda tadilât 
yapılmasına ve 5841 sayılı Kanunun kaldı
rılmasına dair kanun lâyihasını görüşmek 
üzere Muvakkat Encümen, kurulmasına 
dair takriri (1/498,4/225) 10 

5. — Sualler ve cevaplar 10 
A — Şifahi sualler 10 
1. — Kütahya Mebusu Ahmet İhsan 

Gürsoy'un, memleketimizde bir klâsik okul ' 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Maarif Vekilinden şifahi suali (67205) 10 

2. — Bolu Mebusu Lûtfi Oğultürk'-
ün, aklen ve ruhen geri kalmış çocukların j 
i eğitimi için bütçeye mevzu tahsisat hak-

Sayfa 
kında Maarif Vekilinden şifahi suali 
(6/214) 10 

3.—• Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekin
ci'nin, Millî Müdafaa Vekâletinin ve Er
kânı Harbiyei Umumiye Reisliğinin vekâ
leten idare edilmeleri sebeplerine dair Baş
vekilden şifahi suali (6/217) 10 

4. — Zonguldak JVlebusu Hüseyin Ba
lık'm, hükümet programına dair Başvekil
den şifahi suali (6/218) 10 

5. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
Bina yapımına teşvik ve izinsiz yapılan bi
nalar hakkındaki 6188 sayılı Kanunun tat
bikinden ne gibi bir netice elde edildiğine 
ve gecekondularda oturan vatandaşlara ta
pularının ne zaman verilebileceğine dair 
Başvekilden şifahi suali • (6/210) 10:11 

6. — Bolu Mebusu İhsan Gülez 'in, 
Gayrimenkul kiraları hakkındaki Kanuna 
göre kira takdiri için Ankara ve İstanbul'
da belediye encümenlerine vukubulan mü-
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racaatlerin neticesine ve bugünkü kira re
jimine dair Başvekilden şifahi suali (6/215) 11 

7. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'm, 
iktisadi gidişin seyrini değiştirecek zecrî 
tedbirler alınmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair iktisat ve Ticaret Vekilin
den şifahi suali (6/219) H 

8. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'm, 
1955 yılı bütçesinin varidat tahsilâtına 
ve masraf tahsislerinden kullanılmış mik
tarların yekûnuna dair Maliye Vekilinden 
şifahi suali (6/220) 11 

9. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 
bâzı gazete muhabirlerinin Çankaya civa
rında sebepsiz olarak karakola götürül
dükleri hakkındaki iddianın doğru olup 
olmadığına dair Dahiliye Vekilinden şifahi 
suali (6/221) 11 

10. — Kastamonu Mebusu Ziya Ter
men'in, üç gazete muhabirinin karakolda 
dövüldüklerine dair İstanbul gazetelerin
de intişar eden haberin doğru olup -olma
dığı hakkında Dahiliye Vekilinden şifahi 
suali (6/222) 1.1 

11. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'mn, 
subay sınıfına nakledilen astsubayların 
miktarına ve bu hususta tatbik edilen usul
lere daiı* Millî Müdafaa Vekilinden şifahi 
suali (6/223) 11 

12. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'mn, 
Amerikan yardımından verilen kamyonlar
la buldozer iş makinelerinin kullanılma 
şekli hakkında Millî Müdafaa Vekilinden 
şifahi suali (6/224) 11 

13. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, 
Zâbitan ve askerî memurların maaşları 
hakkındaki 3661 sayılı ve 6542 sayılı ka
nunlar hükümlerinden istifade etmiyen 
bir kısım mütehassıs tabip albayların da 
bir üst derece maaşa yükseltilmeleri hak
kında ne düşünüldüğüne dair Millî Müda
faa Vekilinden şifahi suali (6/225) 11 

14. — Kocaeli Mebusu Tufan Güneş'in, 
Çanakkale Mebusu Fatin Rüştü Eörlu'nıın 
NATO nezdindeki Daimî Delegeliğine dair 
Hariciye Vekilinden şifahi suali (6/226) 11 

15. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
üşü Temyiz Mahkemesine mensup 16 hâki-
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min emekliye şevk edilmeleri sebebine dair 
Adliye Vekilinden şifahi suali (6/227) 11 

16. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Aziz-
oğlu'nun, 1952 - 1956 yıllarında hububat 
istihsal maliyeti fiyatlarında bir yükselme 
olup olmadığına ve 1956 mubayaa fiyatla
rında bir artırmanın düşünülüp düşünül
mediğine dair İktisat ve Ticaret Vekilin
den şifahi suali (6/228) 11:12 

17. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azriz-
oğlu'nun, Dicle ve Batman nehirleri üze
rinde kurulması düşünülen baraja dair Na
fıa Vekilinden şiiahi suali (6/229) 12 

18. — Bursa Mebusu Raif Aybar'm, üçü 
Temyiz Mahkemesine mensup 16 hâkimin 
tekaüde sevk edilmeleri sebebine dair Ad
liye Vekilinden şifahi suali (6/230) 12 

19. — Kocaeli Mebusu Turan Güneşin, 
Meclis faaliyetlerini takibeden gazetecile
rin Meclis Gazinosuna girmelerinin ne se
beple menedildiğine dair Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Reisinden şifahi suali (6/231) 12 

20. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'-
m, Devlet Vekili Cemil Bengü'nün, 28 . IV. 
1956 tarihinde Şerefli Koçhisar kazası, Ye
nimahalle Demokrat Parti Ocak Kongre
sinde yaptığı konuşmaya dair Devlet Ve
kilinden şifahi suali (6/232) 12 

21. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'-
m, kalemi teksir aleti addeden hâkimler 
mevcudolup olmadığına ve 3 ü Temyiz 
Mahkemesinden olmak üzere 19 hâkimin 
ne sebeple emekliye sevk edildiklerine da
ir Adliye Vekilinden şifahi suali (6/233) 12 

22. — Kayseri Mebusu Osman Nuri De
niz'in, Zamantı Irmağı vadisinin bu ırmak
tan sulanmasını temin edecek tesislerin in
şası hususunda ne düşünüldüğüne dair Na
fıa Vekilinden şifahi suali (6/235) 12 

23. — Kayseri Mebusu Osman Nuri De-
niz'in, Develi Sultan Sazlığı arazisindeki ba
taklığın kurutulması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Nafıa Vekilinden şifahi su
ali (6/236) 12 

24. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut-
ku'nun, yabancı memleketlere sipariş edilen 
17 aded ticaret gemisine dair Münakalât 
Vekilinden şifahi suali (6/237) 12 
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25. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut-

kıı'nun, Denizcilik Bankası tarafından in
şa ettirilen «Abidin Daver» şilebine dair 
Münakalât Vekilinden şifahi suali (6/238) 12 

26. — Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, 
kâğıt buhranının izalesi için ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair Devlet, İktisat ve 
Ticaret ve İşletmeler vekillerinden şifahi 
suali (6/239) 12 

27. —Burdur Mebusu Mehmet Özbey'-
in, 1954 - 1955 ders yıllarında kadro bek-
üyen öğretmenlerin durumlarını -hal için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Ma
arif Vekilinden şifahi suali (6/240) 12:13 

28. — İsparta Mebusu İrfan Aksu'
nun, İsparta'da kurulan Pamuktaş Pamuk 
Mensucat T. A. §. İplik Fabrikası için it
hal edilecek olan makinalarm bedeline dair 
Maliye, İktisat ve Ticaret Vekillerinden şi
fahi sualine Maliye Vekili Nedim ökmeıı'-
in şifahi cevabı (6/242) 13 

29. — Bursa Mebusu İbrahim Öktenı'in, 
Berne Üniversitesi profesörlerinden Tuor'-
ım «Medeni Hukuk» adı altında neşredil
miş olan eserine dair Maarif Vekilinden 
şifahi suali (6/243) 13 

30. —- Bursa Mebusu İbrahim Öktenı'
in, Bursa Merinos Fabrikası İşletme Şefi
nin ne sebeple Bünyan Fabrikasına nakle- • j 
dildiğine dair İşletmeler Vekilinden şifa- i 
hi suali (6/244) 13 ! 

31. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ- j 
lu'nun, hayvancılığın inkişafı için rieler I 
düşünüldüğüne dair Ziraat Vekilinden şi- l 
fahi suali (6/245) 13 I 

32. — Htatay Mebusu Sekip İhal'm, 
Halep ile Antakya ve İskenderun arasında 
muayyen şahıslara yaptırılan otomobil se
ferlerine dair Dahiliye', Maliye ve Gümrük 
ve İnhisarlar Vekillerinden şifahi suali 
(6/246) 13 

33. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, 
turist parasının ihdası hususunda ne gibi 
hazırlıklar yapıldığına dair Maliye Veki
linden şifahi suali (6/247) 13 

34. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, 
köylümüzün boş zamanlarının kıymetlen- I 
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dirilmesi ve hayvancılığın inkişafı için ne
ler düşünüldüğüne dair Ziraat Vekilinden 
şifahi suali (6/248) 13:14 

35. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, 
bölge iktisat tetkikleri üzerindeki çalışma
lara devam edilip edilmiyeceğine ve köylü
nün mesken sahibi olabilmesi için yapılan 
hazırlıkların mahiyetine dair İktisat ve 
Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/249) 14 

36. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, 
yabancı matbuatta memleketimizin iktisa
di durumu hakkında intişar eden yazılara 
dair Hariciye ve İktisat ve Ticaret vekille
rinden şifahi suali (6/250) 14 

37. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, 
Siyasal Bilgiler Fakültesi doçentlerinden 
Aydın Yalçın'in profesörlüğünün tasdik 
edilmemesi sebebine dair Maarif Vekilin
den'şifahi suali (6/251) 14 

6. — Müzakere edilen maddeler 16 
1. — Vakıflar Kanununun 44 ncü 

maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Maliye, Dahiliye ve Adliye 
encümenleri mazbataları (3/279) 15:16 

2. — Erzincan Mebusu Tevfik Şen-
oeak'm, Devlet Şûrası Kanununun 2 nci 
maddesinin (F) fıkrasının tefsiri hakkın
da takriri ve Dahiliye, Adliye ve Bütçe 
encümenleri .mazbataları (4/146) 16:27 

3. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-
lu'nun, eski Ekonomi Bakanı ve Kocaeli 
Milletvekili Sırrı Bellioğlu'nun hükümlü 
bulunduğu cezanın affı hakkındaki 5765 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tefsiri 
hakkında takriri ve Adliye Encümeni 
mazbatası. (4/89) 27. 

4. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî 
Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (2/199) 27 

5. — Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın 
teşrîî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhte
lit Encümen mazbatası (3/177) 27:33, 

6. — Tekirdağ Mebusu Fethi Mahramjı'-

-**. 3 mmm 



Sayfa 
nm teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esa
siye ve Adliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen mazbatası (3/227) 33 I 

7. — izmir Mebusu Rauf Onursal'm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve J 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhte- j 
lit Encümen mazbatası (3/219) 33 

8. — Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'in 
teşriî masımiyetinin kaldırılmasına dair 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhte
lit Encümen mazbatası (3/397) 33 

9. — Erzurum Mebusu Esat Tuncel'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhte
lit Encümen mazbatası (3/249) 33 

10. — İstanbul Mebusu Ziya Köktürk 
ve Siird Mebusu Suat Bedük'ün teşrii ma
suniyetlerinin kaldırılmasına dair Başvekâ
let tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
men mazbatası (3/300) 33 

11. — Urfa Mebusu Aziz özbay'm teş
riî masuniyetinin kaldırılmasına dair Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhte
lit Encümen mazbatası (3/325) 33 :34 

12. — Eskişehir Mebusu Hicri Sezen'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhte
lit Encümen mazbatası (3/296) 34 

13. — Malatya Mebusu Kâmil Kırık-
oğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı 
Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürek
kep Muhtelit Encümen mazbatası (3/222) 34 

14. — Zonguldak Mebusu Hakkı Hilâl-
cı 'nm teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esa
siye ve Adliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen mazbatası (3/285) 34 

15. — Eskişehir Mebusu Hicri Sezen 'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye 
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ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muh
telit Encümen mazbatası (3/295) 34 

16. — Kars Mebusu İbrahim Us'un teş
riî masuniyetinin kaldırılmasına dair Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhte
lit Encümen mazbatası (3/326) 34:35 

17. — Hatay Mebusu Sekip inal'in teş
riî masuniyetinin kaldırılmasına dair Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhte
lit Encümen mazbatası (3/310) 35 

18. — Bursa Mebusu Ali Ferruh Yücel'-
in teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasi
ye ve Adliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen mazbatası (3/213) 35 

19. — Hatay Mebusu Şemsettin Mur-
saloğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşr 
kilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/217) 35 

20. — Konya Mebusu M. Rüştü özal 'm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye 
ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muh
telit Encümen .mazbatası (3/221) 35 

21. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhte
lit Encümen mazbatası (3/220) 35 

22. — Eskişehir Mebusu Hicri Sezen'in 
teşriî mesuniyetinin kaldırılması hakkında . 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
Encümen mazbatası (3/167) 35 

23. — Siird Mebusu Suat Bedük'ün teş
riî masuniyetinin kaldırılmasına dair Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhte
lit Encümen mazbatası (3/311) 35 :35 

24. — Konya Mebusu Mustafa Bağrı-
açık 'm teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esa
siye ve Adliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen mazbatası (3/298) 36 
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25. — Zonguldak Mebusu Hakkı Hilâl-

eı 'mn teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esa
siye ve Adliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen mazbatası (3/231) 36 

26. — Siird Mebusu Veysi Oran'm teş
riî masuniyetinin kaldırılmasına dair Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muh-~ 
telit Encümen mazbatası (3/226) 36 

27. — Ankara Mebusu Dağıstan Biner-
bay'm teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezekeresi ve Teşki-
lâjtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/200) j 36 

28. — Malatya Mebusu Ahmet Fırat'
ın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak- , 
kında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı 
Esasiye ve Adliye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/187) 36 

29. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm teş
riî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
Başvekâlet tezkeresi ve Ttskilâtı Esasiye 
ve Adliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen mazbatası (3/327) 36:37 

30. — Kırşehir Mebusu Osman Alişir
oğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılma
sı hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşki
lâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/329) 37 

31. — Kırşehir Mebusu Osman Bölük-
başı'nın teşriî masuniyetinin kaldırılma
sı hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teş
kilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/349) 37 

32. — Kars Mebusu Sırrı Atalay v% 
Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu'nun 
teşriî masuniyetlerinin kaldırılmasına dair 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye 
ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muh
telit Encümen mazbataları (3/328) 37:38 

33. — Malatya Mebusu Kânlil Kırık-
oğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılma
sı hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşki-, 
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lâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/352) 38 

34. — Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğ-
lu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı 
Esasiye ve Adliye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/353) 38 

35. — Kars Mebusu Sırrı Atalay ve 
Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu'nun teş
riî masuniyetlerinin kaldırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esa
siye ve Adliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen mazbataları (3/370) 38 

36. -— Gazianteb Mebusu Selâhattin 
Ünlü'nün teşriî njasuniyetinin kaldırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenle
rinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/346) 38:39 

37. — Kastamonu Mebusu Ziya Ter
men'in teşriî masuniyetinin kaldırılma
sı hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teş
kilâtı Esasiye ve Adliye encümenle
rinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/347) 39 

38. — Kırşehir Mebusu Osman Bölük-
başı'mn teşriî masuniyetinin kaldırılma
sı hakkında ^Başvekâlet tezkeresi ve Teş
kilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/3481 39 

39. — Kırşehir Mebusu Osman Bölük-
başmın teşriî masununiyetinîn kaldırıl
ması lıakkmda Başvekâlet tezkeresi ve 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenle
rinden mürekkep Muhtelit Encümen maz-, 
batası (3/350) 39 

40. — Kocaeli Mebusu Sefer Göksel'-
in teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı 
Esasiye ve Adliye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/351) " 40 

11 . .— Kastamonu Mebusu Ziya Ter
men'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşki
lâtı Esasiye ve Adliye, encümenlerinden 

— 5 — 



mürekkep Muhtelit Encümen mazbata
sı (3/371) 40 

42. — Urfa Mebusu Aziz özbay'm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi ve Teşiklâtı Esa
siye ve Adliye encümenlerinden mürek
kep Muhtelit Encümen mazbatası (3/372) 40 

B — Takrirî sual ve cevabı 40 
1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin To-

tktisat ve Ticaret Vekili Zeyyat Mandalin-
ci'nin, Avrupa Konseyi Istişari Meclisi âzalığm-
dan istifa ettiğine dair takriri okundu ve yerine 
fcaşka bir âza seçimi için reyler toplanıldı. 

Kuznamede bulunan kanun lâyiha ve teklif
lerinin suallerden önce müzakere edilmesine 
dair takrir, kabul edildi. 

Türk Ticaret Kanunu, hata ve savap cetvel-
teriyle birlikte kül halinde kabul olundu. 

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve 
uygulanma şekli hakkındaki kanun hata ve sa
vap cetveliyle birlikte kül halinde kabul edildi. 

50 milyon liralık iç istikraz akdine dair ka
nun kabul edildi. 

Ankara'nın Ege mahallesinde bulunan 4872 
ada 1 parsel numaralı arsanın satışına; 

Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılatt-
rılması hakkındaki 3573 sayılı Kanunun sakız 
ve nevileriyle harnupluklara da teşmiline; 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığına bağlı işçilere mesken yaptırmaları için 
porç para verilmesine dair olan 6096 sayılı Ka-
nunıtn 6302 sayılı Kanunla muaddel birinci 
maddesinin değiştirilmesine; 

6368 sayılı Kanunla tasdik olunan Milletler
arası Sağlık Nizamnamesinin bâzı maddelerini 
tadil eden Ek Nizamnamenin tasdikine; 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federa
tif Halk Cumhuriyeti Hükümetleri arasında im
zalanan (Orta vadeli pamuk ve buğday Anlaş
masına mütedair protokol) ün kabulüne; 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında emtia mübadelesi ve hubu-

ker'in, 14 Mayıs 1950 tarihinden bugü
ne kadar hangi maddelerin maliyet un-
surlariyle âzami kâr hadlerinin, cins 
ve vasıflarının tesbit edildiğine ve tâyin 
edilen hususlara muhalif hareket edenler 
hakkında ne muamele yapıldığına dair 
sualine Adliye Vekili Hüseyin Avni Gök
türk ile iktisat ve Ticaret Vekili Zey
yat Mandalinci'nin tahrirî cevapları 
(7/173) 40:47 
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1. - S A B I K ZABIT HULÂSASI 

İ l I I 

İIT HULÂSASI 

bat satışlarına dair Anlaşmanın ve ekinin tas-
'dikme; 

t Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri arasında emtia mübadelesine 
ve hububat satışına dair akdedilen Ek Anlaşma
nın ve merbutlarının tasdikine; 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Fede
ratif Halk Cumhuriyeti arasında 1 Nisan 1955 -
31 Mart 1956 devresindeki mal mübadelesine 
mütedair olan ve 3 Mayıs 1955 tarihinde Anka
ra'da imzalanan Protokol ile eklerinin ve 8 Ma
yıs 1955 tarihinde Belgrat'ta imzalanan, 26 Şu
bat 1953 tarihli ödeme Anlaşmasına Ek Proto
kolün tasdikine; 

Amerikan vatandaş ve şirketlerinin memle
ketimizde yapacakları yatırımların İktisadi tş 
Birliği İdaresince garanti edilmesine dair Anlaş
manın tasdikine; 

Islahı Hayvanat hakkındaki 904 sayılı Kanu
nun 37 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna muvakkat bir madde eklenmesine dair ka
nun lâyihaları ile, ! 

14 Eylül 1330 tarihli Tayinat ve Yem Kanu
nuna ek kanun lâyihasının ve, 

Anıt - Kabir'in, İler türlü hizmetlerinin Ma
arif Vekâletince ifasına dair kanun lâyihasının 
birinci müzakereleri ikmal edildi. 

Avrupa Konseyi Istişari Asamblesi âzahğına 
Giresun Mebusu Hamdi Bozbağ'm seçildiği bil
dirildi. 

5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan 
Hükümeti arasında Hava Servislerine ait Anlaş-



manın tasdiki hakkındaki kanun lâyihasının da ! 
birinci görüşülmesi tamamlandı. 

Kütahya Mebusu Ahmet İhsan Gürsoy'un, 
memleketimizde bir klâsik okul açılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Maarif Vekilinden; 

Bolu Mebusu Lûtfi Oğultürk'ün, aklen ve 
ruhan geri kalmış çocukların eğitimi için büt
çeye mevzu tahsisat hakkında Maarif Vekilin
den; 

Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci'nin, 
Millî Müdafaa, Vekâletinin ve Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisliğinin vekâleten idare edilmele
ri sebeplerine dair Başvekilden; 

Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık'm, Hükü
met programına dair Başvekilden; 

Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, Bina yapı
mını teşvik ve izinsiz yapılan binalar hakkın
daki 6188 sayılı Kanunun tatbikinden ne gibi 
bir netice elde edildiğine ve gece kondularda 
oturan vatandaşlara tapularının ne zaman veri
lebileceğine dair Başvekilden; 

Bolu Mebusu îhsan Gülez'in, Gayrimenkul 
kiraları hakkındaki Kanuna göre kira takdiri 
için Ankara ve İstanbul'da belediye encümenle
rine vukubulan müracaatlerin neticesine ve bu
günkü kira rejimine dair Başvekilden; 

Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'm, iktisadi 
gidişin seyrini değiştirecek zecri tedbirler alın
masının düşünülüp düşünülmediğine dair İktisat 
ve Ticaret Vekilinden; 

Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'm, 1955 yılı 
bütçesinin varidat tahsilâtına ve masraf tahsis
lerinden kullanılmış miktarların yekûnuna dair 
Maliye Vekilinden; 

Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, bâzı gaze
te muhabirlerinin Çankaya civarında sebepsiz 
»olarak karakola götürüldükleri hakkındaki id
dianın doğru olup olmadığına dair Dahiliye Ve
kilinden; 

Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in, üç gaze
te muhabirinin karakolda dövüldüklerine dair 
İstanbul gazetelerinde intişar eden haberin doğ
ru olup olmadığı hakkında Dahiliye Vekilinden; 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, subay sını
fına nakledilen astsubayların miktarına ve bu 
hususta tatbik edilen usullere dair Millî Mü
dafaa Vekilinden; 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Amerikan 
yardımından verilen kamyonlarla buldozer iş 

makinejerinin kuÜanıİma şekli hakkında Millî 
Müdafaa Vekilinden; 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Zâbitan ve 
askerî memurların maaşları hakkındaki 3661 ve 
6542 sayılı kanunlar hükümlerinden istifade et-
miyen bir kısım mütehassıs tabip albayların da 
bir üst derece maaşa yükseltilmeleri hakkında 
ne düşünüldüğüne dair Millî Müdafaa Vekilin
den ; 

Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Çanakkale 
Mebusu Fatin Rüştü Zorlu'nun NATO nezdin-
deki daimî delegeliğine dair Hariciye Vekilin
den; 

Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, üçü Tem
yiz Mahkemesine mensup 16 hâkimin emekliye 
sevk edilmeleri sebebine dair Adliye Vekilinden; 

Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'nun, 
1952 - 1956 yıllarında hububat istihsal maliyeti 
fiyatlarında bir yükselme olup olmadığına ve 
1956 mubayaa fiyatlarında J ir artırmanın düşü
nülüp düşünülmediğine dair İktisat ve Tfcâret 
Vekilinden; 

Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'nun, 
Dicle ve Batman nehirleri üzerinde kurulması 
düşünülen baraja dair Nafıa Vekilinden; 

Bursa Mebusu Raif Aybar'ııı, üçü Temyiz 
Mahkemesine mensup 16 hâkimin tekaüde sevk 
edilmeleri sebebine dair Adliye Vekilinden; 

Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Meclis faa
liyetlerini takibeden gazetecilerin Meclis gazino
suna girmelerinin ne sebeple menedildiğine dair 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisinden; 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, Devlet 
Vekili Cemil Bengü'nün 28.IV. 1956 tarihinde 
Şerefli Koç'hisar kazası Yenimahalle Demokrat 
Parti ocak kongresinde yaptığı konuşmaya dair 
Devlet Vekilinden; 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, kalemi tek
sir aleti addeden hâkimler mevcudolup olmadığı
na ve üçü Temyiz Mahkemesinden olmak üzere 
19 hâkimin ne sebeple emekliye sevk edildiklerine 
dair Adliye Vekilinden olan şifahi sualleri, sual 
sahipleri hazır bıüıınmadıklarından gelecek İnika
da bırakıldı. 

Gümüşane Mebusu Zeki Başağa'nm, Millî 
Sağlık plânının tatbik edilip edilmiyeceğine ve 
bu hususta ne düşünüldüğüne dair sualine Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekili cevap verdi. 

Kayseri Mebusu Osman Nuri Deniz'in, Za-
mantı Irmağı vadisinin bu ırmaktan stüanmasmi 



temm edecek tesislerin inşası hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Nafıa Vekilinden; 

Kayseri Mebusu Osman Nuri Deniz'in, Develi 
Sultan Sazlığı arazisindeki bataklığın kurutulma
sı hususunda ne düşünüldüğüne dair, Nafıa Ve
kilinden; 

Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, ya
bancı memleketlere sipariş edilen 17 aded ticaret 
gemisine dair Münakalât Vekilinden; 

Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, De
nizcilik Bankası tarafından inşa ettirilen «Abi-
din Daver» şilebine dair Münakalât Vekilinden; 

Tunceli Mebusu Fethi ülkü'nün, kâğıt buh
ranının izalesi için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne dair Devlet, İktisat ve Ticaret ve İşletme
ler vekillerinden; 

Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, 1954 -
1955 ders yıllarında kadro bekliyen. öğretmenle
rin durumlarını hal için ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair Maarif Vekilinden olan şifahi 
sualleri, sual sahipleri hazır bulunmadığındau 
gelecek İnikada bırakılıd. 

Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldı'nm, Ceyhan 
kazasında bir lise açılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sualine, Maarif Vekili cevap 
verdi. 

İsparta Mebusu İrfan Aksu'nun, İsparta'da 
kurulan Pamuktaş Pamuk Mensucat T. A. Ş. 
İplik Fabrikası için ithal edilecek olan makina-
larm bedeline dair, Maliye, İktisat ve Ticaret 
vekillerinden şifahi suali, ilgili vekiller hazır 
bulunmadığından gelecek İnikada bırakıldı. 

Bursa Mebusu İbrahim öktem'in, Berne Üni
versitesi profesörlerinden Tuor'un «Medeni Hu
kuk» adı altında neşredilmiş olan eserine dair 
Maarif Vekilinden; 

Bursa Mebusu İbrahim öktem'in, Bursa Me
rinos Fabrikası İşletme Şefinin ne sebeple Bün
yan Fabrikasına nakledildiğine dair İşletmeler 
Vekilinden; 

Lâyiha 
1. — ödünç para verme işleri hakkındaki 

2279 sayılı Kanunda tadilât yapılmasına ve 5841 
sayılı Kanunun kaldırılmasına dair kanun lâyi
hası (1/498) (Ticaret, Adliye, Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

Malatya Mebusu Nuri Öcakeıoğİu'nun, hay
vancılığın inkişafı için neler düşünüldüğüne 
dair Ziraat Vekilinden; 

Hatay Mebusu Sekip İnal'm, Halep ile An
takya ve İskenderun arasında muayyen şahıs
lara yaptırılan otomobil seferlerine dair Dahi
liye, Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar vekille
rinden; 

Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin turist para
sının ihdası hususunda ne gibi hazırlıklar ya
pıldığına dair Maliye Vekilinden; 

Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, köylümü
zün boş zamanlarının kıymetlendirilmesi ve hay
vancılığın inkişafı için neler düşünüldüğüne da
ir Ziraat Vekilinden; 

Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, bölge iktisat 
tetkikleri üzerindeki çalışmalara devam edilip 
edilmiyeceğine ve köylünün mesken sahibi ola
bilmesi için yapılan hazırlıkların mahiyetine 
dair İktisat ve Ticaret Vekilinden; 

Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, yabancı mat
buatta memleketimizin iktisadi durumu hakkında 
intişar eden yazılara dair Hariciye, İktisat ve 
Ticaret Vekillerinden; 

Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Siyasal Bil
giler Fakültesi doçentlerinden Aydın Yalçın'm 
profesörlüğünün tasdik edilmemesi sebebine dair 
Maarif Vekilinden olan şifahi sualleri, sual sa
hipleri hazır bulunmadıklarından gelecek İnika
da bırakıldı. 

2 . VII .1956 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili * Kâtip 
Tokad Mebusu Kayseri Mebusu 

îhsan Baç Ömer Mart 

Kâtip 
Hakkâri 

Übeydullah Seven 

Teklifler 
2. — Denizli mebusları İsmail Hadımlıoğlu 

ve Baha Akşit'in, Dahilî Nizamnamenin 93 ncü 
maddesinin tadili hakkında Nizamname teklifi 
(2/348) (Teşkilâtı Esasiye Encümenine) 

3. — Konya Mebusu Sıtkı Salim Burçak'm, 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti merkez ve 
taşra teşkilât ve müesseseleriyle özel idare ve be
lediyeler teşkilâtında çalışan sağlık memurları
nın aylık dereceleri hakkında kanun teklifi 
(2/349) (Sıhhat ve İçtimai Muavenet, Dahiliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
4. — Bartın'ın Akgöz köyünden Alioğlu Ah

met Nazlı'mn ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/378) (Adliye En
cümenine) 

5. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/379) (Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümene) 
• 6. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi (3/380) (Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümene) 

7. — Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğlu'nun 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/381) (Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümene)' 

8. — Tokad Mebusu Mehmet Şahin'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/382) (Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümene) 

Takrirler 
9. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Arzu

hal Encümeninin 30 . V . 1956 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 3716 sayılı Kararın Umumi 
Heyette görüşülmesine dair takriri (4/223) (Ar
zuhal Encümenine) 

10. — Yozgad Mebusu Mahmut Ataman'm, 
Arzuhal Encümeninin 4 . V I . 1956 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 3726 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri 
(4/224) (Arzuhal Encümenine) 

Mazbatalar 
11. — Denizli Mebusu A. Hamdi Sancar'm, 

Askerî Ceza Kanununun 150 nci maddesinin 
2908 sayılı Kanunla yürürlüğe konan 3 sayılı 
bendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri mazbata
ları (2/47) (Ruznameye) 

12. — Devletlerarası İstişari Denizcilik Teş
kilâtının kurulması hakkındaki Sözleşmeye Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin iltihakının ve bu 
Sözleşme ile eklerinin tasdikine dair kanun lâyi
hası ve Hariciye ve Münakalât encümenleri maz
bataları (1/341) (Ruznameye) 

13. — Millî Müdafaa Vekâleti ve iskân ihti
yaçları için sarfiyat icrası ve vekâletçe kullanı
lan gayrimenkullerden lüzumu kalmıyanlarm sa
tılmasına salâhiyet verilmesi hakkında kanun lâ
yihası ile, Bolu Mebusu Fahri Belen'in, Millî 
Müdafaa Vekâletine ait bina ve arsalardan bâzı-' 
larmın satılması ve bunların bedeli ile yeni gar
nizonlar kurulması ve bâzı garnizonların ıslahı 
hakkında kanun teklifi ve Millî Müdafaa, Mali
ye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/477, 
2/23) (Ruznameye) 

14. — Sivas Mebusu Bahattin örnekol'un, 
Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması 
hakkında 4992 sayılı Kanuna ek 5107 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin tefsiri hakkında takriri 
ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası ile Teş
kilâtı Esasiye Encümeni mütalâası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (4/97) (Ruznameye) 

15. ••— Zonguldak Mebusu Suat Başol'un, 
umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mü-
tedavil sermayeli müesseseler, iktisadi devlet te
şekkülleri ve müesseseleri, sermaysinin yarısın
dan fazlası devlete aidolan şirket ve kurumlarla, 
belediyeler ve bunlara bağlı teşekküllere ait iş 
yerlerinde çalışan işçilere ilâve tediye yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Çalışma ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (2/217) (Ruznameye) 



B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS : Reisvekili Agâh Erozan 
KÂTÎFLEB : ibrahim Kirazoğlu (Kayseri), Edibe Sayar (Zonguldak) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Ekseriyetin tesbiti için yoklama ya
pılacaktır, efendim. 

(Giresun mebuslarına kadar yoklama yapıl

dı.) 
REÎS -— Nisabımız var, celseyi açıyorum. 

4. —RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1. — İktisat ve Ticaret Vekili Z ey yat Manda-
linci'nin, Ödünç para verme işleri hakkındaki 
Kanunda tadilât yapılmasına ve 5841 sayılı Ka
nunun, kaldırılmasına dair kanun lâyihasını gö
rüşmek üzere Muvakkat Encümen kurulmasına 
dair taknri (1/498, 4/225) 

Yüksek Reisliğe 
ödünç para verme işleri Hakkındaki 2279 sa

yılı Kanunda tadilât yapılmasına ve 5841 sayılı 
Kanunun kaldırılmasına dair olan kanun lâyi
hası Yüksek Meclise sunulmuş bulunmaktadır. 

Bu lâyihanın; ehemmiyet ve müstaceliyetine 
binaen havale edilmiş olduğu Ticaret, Adliye, 
Maliye ve Bütçe encümenlerinden seçilecek dör
der azadan mürekkep muvakkat bir encümende 
görüşülmesi hususunu arz ve teklif ederim. 

İktisat ve Ticaret Vekili 
Zeyyat Mandalinci 

REİS — Takriri kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Suallere geçiyoruz, 

5 — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHİ SUALLER 

1. — Kütahya Mebusu Ahmet İhsan Gür soy'-
im, memleketimizde Mr klâsik okul açılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maarif Vekilin
den şifahi suali (6/205) 

REÎS — Kütahya Mebusu Ahmet îhsan GKir-
soy burada mı? (Yok sesleri) 

Sual sahibi iki defa hazır bulunmadığı için 
sual düşmüştür. 

2. — Bolu Mebusu Lûtfi Oğultürk'ün, akim 
ve ruhen geri kalmış çocukların eğitimi için büt-
çeye^ mevzu tahsisat hakkında Maarif Vekilinden 
şifahi suali (6/214) 

REİS — Sual sahibi burada mı? (Yok sesleri) 
îki defa bulunmadığı için sual düşmüştür, »efen
dim. 

3. — Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci'nin, 
Millî Müdafaa Vekâletinin ve Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisliğinin vekâleten idare edilmeleri 
sebeplerine aair Başvekilden şifahi suali (6/217) 

REÎS —- Sual sahibi burada mı? (Yok sesleri) 
îki defa bulunmadığı için sual düşmüştür, efen
dim. 

i. — Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık'ın, 
HükÜ7net programına dair Başvekilden şifahi 
suali (6/218) 

I 

REÎS —• Sual sahibi burada mı? (Yok sesleri) 
îki defa bulunmadığı için sual düşmüştür, «efen
dim. 

5. — Kırşehir Mehusu T ahir Taşer'in, Bina 
yapımını teşvik ne izinsiz yapılan binalar hakkın-
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daki 6188 sayılı Kanunun tatbikinden ne gibi bir 
netice, elde edildiğine ve gecekondularda oturan 
vatandaşlara tapularının ne zaman verilebilece
ğine dair Başvekilden şifahi suali (6/210) 

REİS — Sual sahibi burada mı? (Yok sesleri) 
İki defa bulunmadığı için sual düşmüştür, "efen
dim. 

6. — Bolu Mebusu İhsan Gülez'in, Gayrimen
kul kiraları hakkındaki Kanuna göre kira takdiri 
için Ankara ve İstanbul'da belediye encümenle
rine vukubulan müracaatlerin neticesine ve bu
günkü kira rejimine dair Başvekilden şifahi su
ali (6/215) 

REİS — Sual sahibi burada mı efendim? 
(Yok sesleri) iki defa bulunmadığı için sual 
düşmüştür, efendim. 

7. — Kocaeli Mebusu fikrem Alican'ın, ikti
sadi gidişin seyrini değiştirecek zecri tedbirler 
alınmasının düşünülüp düşünülmediğine dair İk
tisat VP Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/2197 

I 

REÎS — Sual sahibi burada mı? (Yok sesleri) 
İM-defa bulunmadığı için sual düşmüştür, "efen
dim. 

8. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'ın, 1955 
yılı bütçesinin varidat tahsilâtına ve masraf tah
sislerinden kullanılmış miktarların yekûnuna 
dair Maliye Vekilinden şifahi suali (6/220) . 

REİS — Sual sahibi burada mı? (Yok sesleri) 
İki defa bulunmadığı için sual düşmüştür, efen
dim, 

9. -— Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, bâzı 
gazete muhabirlerinin Çankaya civarında sebep
siz olarak karakola götürüldükleri hakkındaki 
iddianın doğru olup olmadığına dair Dahiliye 
Vekilinden şifahi suali (6/221) 

REİS — Sual sahibi burada mı efendim? 
(Yok sesleri) İki defa bulunmadığından sual 
düşmüştür. 

10. — Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in, 
üç gazete muhabirinin karakolda dövüldüklerine 
dair İstanbul gazetelerinde intişar eden haberin 
doğru olup olmadığı hakkında Dahilile Vekilin
den şifahi suali (6/222) 

REİS —- Sual sahibi burada mı? (Yok sesleri) 
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i İki defa bulunmadığından sual düşmüştür, *efen* 

dim% 

11. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, su
bay sınıfına nakledilen astsubayların miktarına 
ve bu hususta tatbik edilen usullere dair Millî 
Müdafaa Vekilinden şifahi suali (6/223) 

REİS — Sual sahibi burada mı efendim? 
(Yok seslesi) İki defa. bulunmadığından sual 
düşmüştür. 

12. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 
Amerikan yardımından verilen kamyonlarla 
buldozer iş makinelerinin kullanılma şekli 
hakkında Millî Müdafaa Vekilinden şifahi suali 
(6/224) 

REÎS — Sual sahibi burda mı efendim? (Yok 
sesleri) İki defa bulunmadığından sual düşmüş
tür. 

13. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Zâ-
hitan ve askerî memulann maaşları hakkındaki 
3661 ve 6542 sayılı kanunlar hükümlerinden is
tifade etmiyen bir kısım mütehassıs tabip albay
ların da bir üst der.ece maaşa yükseltilmeleri 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Millî Müdafaa 
Vekilinden şifahi suali (6/225) 

REİS — Sual sahibi burda mı? (Yok sesleri) 
iki defa bulunmadığından sual düşmüştür efen
dim. 

14. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Ça
nakkale Mebusu Fatin Rüştü Zorlu'nun NATO 
nezdindeki Daimî Delegeliğine dair Hariciye 
Vekilinden şifahi suali (6/226) 

REÎS — Sual sahibi burda mı efendim? (Yok 
sesleri) îki defa bulunmadığından sual düşmüş-
tÜ7\ 

15. — Kırşehir Mebusu T ahir Taşer'in, üçü 
Temyiz Mahkemesine mensup 16 hâkimin emek
liye sevk edilmeleri sebebine dair Adliye Veki
linden şifahi suali (6/227) 

REİS — Sual sahibi burda mı efendim? (Yok 
sesleri) îki defa bulunmadığından sual düşmüş-

•tür. 

16. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'-
nun, 1952 - 1956 yıllarında hububat istihsal ma-

I liyeti fiyatlarında bir yükselme olup olmadığına 
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ve 1956 mubayaa fiyatlarında bir artırmanın I 
düşünülüp düşünülmediğine dair iktisat ve Ti
caret Vekilinden şifahi suali (6/228) 

REİS — Sual sahibi burda mı? (Yok sesleri) 
îki defa bulunmadığından sual düşmüştür efen
dim. 

17. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'-
nun, Dicle ve Batman nehirleri üzerinde kurul
ması düşünülen baraja dair Nafıa Vekilinden 
şifahi suali (6/229) 

EEÎS — Sual sahibi burda mı efendim! (Yok 
sesleri) Sual sahibi iki defa bulunmadığından 
dolayı sual düşmüştür efendim. 

18. — Bursa Mebusu Baif Aybar'ın, üçü 
Temyiz Mahkemesine mensup 16 hâkimin teka
üde sevk edilmeleri sebebine dair Adliye Veki
linden şifahi suali (6/230) 

REÎS — Sual sahibi burda mı efendim? (Yok 
sesleri) Sual sahibi iki defa bulunmadığından 
dolayı sual düşmüştür efendim. 

19. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Mec
lis faaliyetlerini takibeden gazetecilerin Meclis 
Gazinosuna girmelerinin ne sebeple menedildi-
ğine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisin
den şifahi suali (6/231) 

REÎS — Sual sahibi burda mı efendim? (Yok 
sesleri) Sual sahibi iki defa bulunmadığından 
dolayı sual düşmüştür. 

20. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, 
Devlet Vekili Cemil Bengü'nün 28 . IV . 1956 \ 
tarihinde Şerefli Koçhisar kazası; Yenimahalle 
Demokrat Parti Ocak Kongresinde yaptığı ko
nuşmaya dair Devlet Vekilinden şifahi suali 
(6/232) 

REÎS ~ Sual sahibi burda mı efendim? (Yok 
sesleri) Sual sahibi iki defa bulunmadığından 
dolayı sual düşmüştür efendim. 

21. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, ka
lemi teksir aleti addeden hâkimler mevcudolup 
olmadığına ve 3 ü Temyiz Mahkemesinden ol
mak üzere 19 hâkimin ne sebeple emekliye sevk 
edildiklerine dair Adliye eVkilinden şifahi suali 
(6/233) 

REÎS — Sual sahibi burada mı efendim? « 
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(Yok sesleri) Sual sahibi iki defadır bulunma
dığından dolayı sual düşmüştür, efendim. 

22. — Kayseri Mebusu Osman Nuri Deniz'-
in, Zamantı Irmağı vadisinin bu ırmaktan sulan
masını temin edecek tesislerin inşası hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Nafıa Vekilinden şifahi 
suali (6/235) 

REÎS — Sual sahibi burada mı efendim? 
(Yok sesleri) Sual sahibi iki defadır bulunma
dığından dolayı sual düşmüştür, efendim. 

23. — Kayseri Mebusu Osman Nuri Deniz'-
in, Develi Sultan Sazlığı arazisindeki bataklığın 
kurutulması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Nafıa Vekilinden şifahi suali (6/236) 

REÎS — Sual sahibi burada mı efendim? 
(Yok sesleri) Sual sahibi iki defadır bulunma
dığından dolayı sual düşmüştür, efendim. 

24. —• Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, 
yabancı memleketlere sipariş edilen 17 aded ti
caret gemisine dair Münakalât Vekilinden şifahi 
suali (6/237) 

REÎS — Sual sahibi burada mı efendim? 
(Yok sesleri) Münakalât Vekili cevap verecek 
mi efendim? («Nasıl olur?» sesleri) Sual sahibi i 
bulunmasa da alâkalı vekilin cevap vermesi müm
kündür, bu sebeple sorulmuştur, efendim. 

Sual sahibi iki defadır bulunmadığından do
layı sual düşmüştür, efendim. 

25. — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, 
Denizcilik Bankası tarafından inşa ettirilen 
«Abidin Daver» şilebine dair Münaaklât Vekilin
den şifahi suali (6/238) 

REÎS — Sual sahibi burada mı efendim? 
(Yok sesleri) Sual sahibi iki defadır bulunma
dığından dolayı sual düşmüştür, efendim. 

26. — Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, kâğıt 
buhranının izalesi için ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair Devlet, İktisat ve Ticaret ve İş
letmeler vekillerinden şifahi suali (6/239) 

REÎS — Sual sahibi burada mı efendim? 
(Yok sesleri) Sual sahibi iki defadır bulunma
dığından dolayı sual düşmüştür, efendim. 

27. — Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, 
1954 - 1955 ders yıllarında kadro bekliyen öğ
retmenlerin durumlarını hal için ne gibi tedbir-
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ler düşünüldüğüne dair Maarif Vekilinden şifa-, 
hi suali (6/240) 

RElS — Sual sahibi burada mı? (Burada ses
leri) 

Maarif Vekili? Maarif Vekili yok. Sual gele
cek inikada bırakılmıştır. 

28. — İsparta Mebusu îrfan Aksu'nun, İs
parta'da kurulan Pamuktaş Pamuk Mensucat T. 
A. §. İplik Fabrikası için ithal edilecek olan ma-
kinaların bedeline dair Maliye, İktisat ve Tica
ret Vekillerinden olan sualine Maliye Vekili Ne
dim ökmen'in şifahi cevabı (6/242) 

REİS — Sual sahibi buradadır. 
Alâkalı olan Maliye Vekili buradadır. Suali 

okuyoruz : 

22 . V . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki suallerimin Sayın Maliye ve Tica
ret ve İktisat Vekilleri tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygılarımla 
rica ederim. 

İsparta Mebusu 
îrfan Aksu 

13 . I . 1954 tarihinde İsparta'da kurulan Pa
muktaş Pamuk Mensucat T. A. Ş. İplik Fabri
kasının ihtiyacı olan makinelerin İngiltere'den 
kredili ve uzun vadeli olarak ithali vekâletiniz-
ce de uygulandığı halde : 

1. Peşin verilmesi icabeden yüzde 25 -
(385 195) isterimden 100 bin Türk liralık kıs
mı 1 . I I . 1955 te transfer edilmiştir; geri kalan 
kısmının bugüne kadar transferinin yapılamayı
şının sebepleriyle; 

2. Bakiye (20 677,10) isterimin transferi 
ne zaman yapılabilecektir?. 

3. Pamuktaş T. A. Ş. den başka 1954 yılın
da müracaat edip de «vekâletlerinizce kurulma
sına ve makinelerinin ithaline müsaade edilen» 
transfer muamelesi yapılamayanlar var mıdır? 

4. Bunların adedi ile transferi zaruri mik
tarlarının yekûnu ne kadardır? 

REİS — Maliye Vekili. 
MALİYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Maraş) 

— Muhterem arkadaşlarım, arkadaşımızın sual 
mevzuu hususi sektörü taallûk ettiğinden Tica
ret Vekili arkadaşımın cevaplandırılması lâzım-
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dır. Bunun Maliye Vekâleti ile bir alâkası*yok
tur. 

REİS — İktisat ve Ticaret Vekili olmadığın
dan sual gelecek İnikada bırakılmıştır. 

29. — Bursa Mebusu İbrahim öktem'in, Berne 
Üniversitesi Profesörlerinden Tuor'un «Medeni 
Hukuk» adı altında neşredilmiş olan eserine da
ir Maarif Vekilinden şifahi suali (6/243) 

REİS — Sual sahibi burada, mı efendim? 
(Yok, sesleri) Sual sahibi iki defa buulnmadığm-
dan sual düşmüştür. 

30. — Bursa Mebusu İbrahim Öktem'in, Bur
sa Merinos Fabrikası İşletme Şefinin ne sebep
le Bünyan Fabrikasına nakledildiğine dair, İş
letmeler Vekilinden şifahi suali (6/244) 

REİS — Sual sahibi burada mı efendim? 
(Yok, sesleri) Sual sahibi iki defa bulunmadığın
dan sual düşmüştür, efendim. 

31. •— Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoplu'nun, 
hayvancılığın inkişafı için neler düşünüldüğü
ne dair Ziraat Vekilinden şifahi suali (6/245) 

REİS — Sual sahibi burada mı efendim? 
(Yok, sesleri) Sual sahibi iki defa bulunmadığın
dan sual düşmüştür. 

32. — Hatay Mebusu Sekip İnaVın, Halep ile 
Antakya ve İskenderun arasında muayyen şahıs
lara yaptırılan otomobil seferlerine dair Dahiliye, 
Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekillerinden 
şifahi suali (6/246) 

REİS — Sual sahibi burada mı efendim? 
(Yok, sesleri) Sual sahibi iki defa bulunmadığın
dan sual düşmüştür. 

33. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, turist 
parasının ihdası hususunda ne gibi hazırlıklar ya
pıldığına dair Maliye Vekilinden şifahi suali 
(6/247) 

REİS — Sual sahibi burada mı? (Yok sesle
ri) Sual sahibi iki defa bulunmadığından sual 
düşmüştür, efendim. 

34. -— Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, köy
lümüzün boş zamanlarının kıymetlendirilmesi ve 
hayvancılığın inkişafı için neler düşünüldüğüne 
dair Ziraat Vekilinden şif ahi suali (6/248) 

REİS — Sual sahibi burada mı efendim? 
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(Yok„ sesleri) Sual sahibi iki defa bulunmadığın
dan sual düşmüştür. 

35. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, bölge 
iktisat tetkikleri üzerindeki çalınmalara devam 
edilip edilmiyeceğine ve köylünün mesken sahibi 
olabilmesi için yapılan hazırlıkların mahiyetine 
dair İktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali 
(6/249) 

REİS — Sual sahibi burada mı efendim! Su
al sahibi iki defa bulunmadığından sual düş
müştür, efendim. 

36. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, yaban
cı matbuatta memleketimizin iktisadi durumu 
hakkında intişar eden yazılara dair Hariciye ve 
İktisat ve Ticaret vekillerinden şifahi suali 
(6/250) 

RElS — Sual sahibi burada mı efendim? 
Sual sahibi iki defa hazır bulunmadığından su
ali düşmüştür, efendim. 

37. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Si
yasal Bilgiler Fakültesi doçantlerinden Aydın 
Yalçın'm profesörlüğünün tasdik edilmemesi se
bebine dair Maarif Vekilinden şifahi suali 
(6/251) 

RElS — Sual sahibi burada mı efendim? 
(Yok sesleri) Sual sahibi iki defa hazır bulunma
dığından suali düşmüştür, efendim. 

Kanun lâyiha ve tekliflerinin diğer işlerden 
evvel görüşülmesine dair bir takrir var, okutu
yorum, efendim. 

Yüksek Eeisliğe v 
Kanun lâyiha ve tekliflerinin suallerle diğer 

işlerden evvel görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Uşak Mebusu 
Hacim Yılmaz 

MAZHAR ÖZSOY (Maraş) —- Bir defa mü
zakereye tâbi olan maddelerle tercihan görüşül
mesi ieabeden kanunlar vardır. Bunlar bahar
dan beri gündemde beklemektedir. Onları bıra
kıp tekrar diğer kanunlara geçilmesi ilgilileri 
mutazarnr etmektedir. İlgililer hakkında kanun 
teklifleri var. Binaenaleyh bu takririn kabul 
edilmemesi gerekeceği kanaatindeyim. 

RE IS — Birinci müzakeresi yapılacak işlerin 
sair işlerden evvel müzakeresi talebedilmektedir. 
Birkaç sual cevaplandırılmış, diğerleri alâkalı 
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vekil veya sual sahiplerinin bulunmaması itiba
riyle ya gelecek inikada bırakılmış veya sual sa
hibi iki defa hazır bulunmadığından düşmüştür. 

Şimdi kanunların sair işlere takdimen müza
keresi talebedilmektedir; bu itibarla takririn bu 
kısmını reye arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Kabul edil
medi sesleri) 

Müsaade buyurunuz efendini, Divan, kabul 
edildiği kanaatindedir. (Kabul edilmedi sesleri) 

MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Söz istiyorum. 
REİS— Ne hakkında? 
MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Bu takririn 

kabul edilmediği hakkında. 
REİS — Olmaz efendim, bu şekilde söz vere

mem. 
MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Kabul edilme

miştir, siiz istiyorum. 
REİS — Söz veremem, çünkü tefhim ettim. 
MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Yanlış tefhim 

ettiniz, reyleri iyi saymadınız. 
REİS — Kâtipler saymışlardır. (Kabul, edil

medi sesleri) 
MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Takrir kabul 

edilmedi. 
REİS — Bey efendi, bir maddenin tekrar 

reye konması bu şekilde mümkün değildir. 
MAZHAR ÖZSOY (Devamla) — Reyleri 

iyi sayınız efendim. 
REİS — Sayılmıştır. Divan kâtipleri say

mışlardır. 
MAZHAR ÖZSOY (Devamla) — Riyaset 

vazifesini iyi yapsın, saysın. 
REİS — Efendim, Riyaset kabul edenlerle 

etmiyenlerin durumunu Divan kâtiplerinden 
sormuştur. Aldığı cevapta tamamiyle kabul 
edilmiş olduğunu ifade etmişlerdir. 

MAZHAR ÖZSOY (Devamla) — Müsaade 
ederseniz tekrar reye konulmasını rica ede
ceğim. 

Lütfen yeniden reye arz ediniz. 
REİS — Nizamnamede bir kişinin ifadesiyle 

buna imkân veren bir madde mevcut değildir. 
MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Nizamname

de hilafı hakikat tebligat yapmak var mı
dır? 

REİS — Muhterem arkadaşlar; 'bu husus
ta tekrar karar verebilmemiz için arkadaşı
mız söz istiyor. Bu durumda arkadaşımıza 

~ u~ 
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Nizamnamenin 89 ncu maddesine istinaden söz 
veriyorum. Neticesi ayrıca teemmül edilecek
tir. 

MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, bir takrir verilmiştir. Bende
niz takririn aleyhinde konuştum. Sonra bu tak
rir oya kondu ve kahir bir ekseriyetle reddedil
di. Burada diyoruz ki, takrir reddedildiği hal
de kabul edilmiştir, diye gösterilmiştir. Tekrar 
reye koysunlar ve arkadaşlarımızı ayağa kaldır
mak suretiyle reylerinin sayılmasını teklif ediyo
rum- Bunti tekrar oya kof şunlar. 

REİS — Efendim, bugüne kadar bu şekilde 
bir taleple Dahilî Nizamname hükümlerine göre 
tekrar reye koymak mevzubahis değildir. 134 ncü 
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madde sarihtir. Fakat Riyaset, Heyeti Umumi-
yenin bunun tekrar reye konulması husu
sunda açıkça izhar etmiş olduğu temayül görül
mektedir. Bu bakımdan 134 ncü maddenin ikin
ci fıkrasına göre, vâki şüphe üzerine Riyaset 
bu kere de ayağa kalkması suretiyle izhar edile
cek, rey usulüne müracaat edecektir. Binaena
leyh takriri tekrar okutup bu suretle reyinize 
arz edeceğim: 

(Uşak Mebusu Hacim Yılmaz'ın takriri tek
rar okundu.) 

REÎS — Takriri ayağa kalkılması suretiyle 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen aya
ğa kalksınlar... Kabul etmiyenler lütfen ayağa 
kalksınlar... Takrir kabul edilmemiştir, 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1, — Vakıflar Kanununun 44 ncü maddesi
nin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Maliye, Dahiliye ve Adliye encümenleri mazba
taları (3/279) (1) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 
(Adliye Encümeni mazbatası okundu) 
REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti-

yen var mı? 
FERÎD ALPISKENDER (Tekirdağ) — 

Muhterem arkadaşlar, bu ekalliyet vakfı hakkın
daki bahis ahkâmı evkafın namı müstear, diye 
anılan hukukun bir kısmını, yani Türk tabiiye
tinde bulunanlara aidolan kısmını teşkil eder. Bu 
Adliye Encümeninin mazbatasiyle kısmen halle
dilmiş olacaktır. Fakat diğer bir namı müstear 
daha vardır, bunlar ecnebi tabiiyetinde olan ce
maatlerdir. Ecnebi tabiiyetinde olanlara ait na
mı müstearlarm hukukunun bu tefsir maddesi 
ile halledilemiyeceği derkârdır. Zira bu gibi ce
maatlere mahsus olan tesisler veya vakıflar ayrı
ca hukuku ecanibi ilgilendiriyor. İstanbul'da 
papalığın bir kısım emlâki vardır, bunda hükü
metle ihtilâf halindedirler. 

Malûmâliniz eskiden ecnebi hükmi şahsi
yetler adına temlik ve temellük salâhiyetleri yok
tu. Cemaat papaslarından, piskoposlarından biri
nin adına bir tescil yapılıyordu veya hakiki şa
hıs olarak namı müstear ile adlandırılıyordu. Bu 
gibi tesislerin, kiliselerin, bir hastanenin ve sai-

(1) 141 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

renin bu şekilde tesciline imkân Ve fırsat kazanı
lıyor, bir de mevhum olan bâzı şahıslar adına tes
ciller yapılıyor, namı müstear olarak tescil edil
miş oluyordu. Şimdi bunlar Lozan Muahedesine 
kadar kapitülâsyon hükümlerinden istifade etti. 
Lozan muahedesinden sonra Türkiye Murahhas 
Heyeti, Lozan mektupları mucibince, fiilen mev-
cudolanları tanınmış saydı. Ve bu hükümle bu 
şekilde tanınmış oldukları için mevcudiyetlerini 
idame ettiler. Fakat bugün bunların bir kısmı 
cemaatleri ortadan kalkmış veya azalmıştır. Bun
lar ellerindeki gayrimenkulleri satarak, tasfiye 
ederek Türkiye'den ayrılmak istiyorlar. Fakat 
buna bâzı kanunlar, bilhassa Tapu Kanununun 
3 ncü maddesi engel teşkil ediyor. Esasen bun
lar Hazineye kalacak değildir. Onlar vefat et
tikten yani müstearla vefat ettikten sonra evlâ
dına kalacaktır. 

Sonra Lozan Muahedesine göre biz bunları 
kapatamıyacağız. Bunlar kilise, manastır, has
tane veya dini ve hayri müesseseler olarak ka
lacaktır. 

Bu vesile dolayısiyle Hükümetten bilhassa 
şunu temenni ediyorum ki, bir tasfiye kanunu 
çıkarsınlar. Çünkü eskiden bir Hukuku Ecanip 
Nizamnamesi vardı. Bu, bugün meriyette de
ğildir. Bu hususta üniversite profesörlerinin 
mütalâası alındı, Başvekâlette komisyonlar ku
ruldu, o komisyonlarda incelemeler yapıldı, 
kaynadı kaynadı buhar olup. gitti. Yani ameli 
bir netice elde edilemedi. 

Bu vesile ile hükümetin dikkat nazarını 
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celbediyorum; bugün ortada bulunan Hukuku 
Ecanip Nizamnamesinin yerine kaim olmak üze
re ya bir nizamname veya bir kanun çıkarsın, 
bu gibi kapitüler müesseselerin yurdumuzdaki 
bakayasını tasfiye etsin, hiç olmazsa? bunlara 
Hazine menfaati olmıyanlan satma salâhiyetini 
versin, dolayısiyle bugün âtıl bir halde bulu
nan ve cemaatsiz. durumda bulunan manastırlar 
Türk vatandaşlarına geçerek hayırlı müessese
ler olarak işletilebilir hale gelsin. Bilhassa Ha
riciye Vekâletiyle Başvekâletin vazifeleri cüm
lesinden olan bu hususları hükümetin dikkat 
nazarına arz ederken bu hususta yeni bir çalış
ma ve hükümle Meclise gelmelerini temenni 
ederim. 

REİS — Mazbata hakkında başka söz istiyen 
yoktur. Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Erzincan Mebusu Tevfik Şenocakhn, 
Devlet Şûrası Kanununun 2 nci maddesinin (F) 
fıkrasının tefsiri hakkında takriri ve Dahiliye, 
Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (4/146) 

(Bütçe Encümeni mazbatası okundu.)' 
NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Mazbata hakkın

da.. 
REİS — Buyurun. 
NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Muhterem arka

daşlar, Devlet Şûrası Kanunu ve bu kanunun 
muhtelif tadilleri, maaş bakımından taallûku do
layısiyle Bütçe Encümeninde de konuşulmuş ve 
son encümen olarak bu encümen mazbatasiyle 
Yüksek Meclise gelmiştir. Fakat her defasında, 
teknik hukuka dâhil kanunlardan bulunması iti-

, bariyle, Adalet Komisyonu mazbatasının esas 
tutulması teklif edilmiş, her defasında bu teklif 
kabul edilmek suretiyle Adalet Komisyonu maz
batası üzerinde müzakere cereyan etmiştir. 

Hakikaten tefsire mevzu olan husus, malî de
ğil, kanunun esasına taallûk eden teknik bir mev
zudur. Bu itibarla ihtisas komisyonu olan Adli
ye Komisyonu mazbatasının müzakereye esas tu
tulmasını arz ve teklif ediyorum. * 

REÎS — Buyurun, Ömer Lûtfi Bey. 
ÖMER LÛTFl ERZURUMLUOĞLU (Yoz-

gad) — Muhterem arkadaşlar; Devlet Şûrası 
Kanununun 2 nci maddesinin (F) fıkrasının 

(1) 160 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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tefsiri hakkında Muhterem Tevfik Şenocak arka
daşımız tarafından getirilen kanun teklifi, Da
hiliye, Adliye ve Bütçe komisyonlarından geçe
rek huzurunuza gelmiş bulunuyor. Bu arada 
Büyük Mecliste tetkik ve bir neticeye bağlan
ması ve tedvin edilmesi gereken her meselenin 
bir ihtisas ve teknik icabı, olduğunu Dahilî Ni
zamnamenin 22 ve 28 nci maddeleri sarahaten 
zikretmiştir. Bilhassa bu mevzuun alâkası itiba
riyle ihtisas Encümeninden başka bir encümende 
tetkik edilirken, o encümence yapılan tadilâtın 
meselenin esas ve künhune aidolmaması iktiza 
eder, kanaatindeyim. Bu hususta her hangi bir 
mevzuun değiştirilmesi hususunda o encümenin 
salahiyetli bir encümen olması iktiza eder. Bu 
sebepledir ki, ekseriyeti itibariyle Adliye Encü
meninin malı olan bir kanun tefsirinin sadece 
malî tadilâta taallûk eden hususlarda, Bütçe En
cümenini alâkadar ettiği bedihidir. Bu itibarla 
'gerek mahiyeti, gerekse neticeye ve esbabı mu-
cibeye daha çok nüfuz etmesi bakımından Adliye 
Encümeni mazbatasının görüşülmesi iktiza eder, 
kanaatindeyim. \ 

Nihayet bu husustaki Meclis teamüllerine 
göre de böyle olması lâzımdır. 3546 sayılı Ka
nundan evvel 1340, 669, 1859, 3546 sayılı ka
nunlarla 4904 sayılı Kanun olmak üzere beş ka
nun da daha evvel muhtelif encümenlerden geç
tikten sonra huzuru âlinize gelmiştir. Daha doğ
ru bir neticeye vusul ve vuzuh temini bakımın
dan hepsinde de Adliye Encümeni mazbatası gö
rüşülmüştür. Bu bakımdan bendenizin bir tek
lifim var. geçmiş teamüllere ve Dahilî Nizam
namenin 22 ve 28 nci maddelerinde sarahatle 
zikredilen hükümlerine ve ihtisasa hürmet ba
bında Adliye Encümeni mazbatasının müzakere
lere esas ittihaz edilmesini arz ve teklif eder, ka
bulünü rica ederim. 

REİS — Bütçe Encümeni. 
BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA BEHZAT 

BİLGİN (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, bu 
meseleyi bir defa İçtüzük bakımından nazarı 
mülâhazaya almak icabettiği aşikâr bir hakikat
tir. İçtüzük, muhtelif encümenlerin tetkikinden 
geçen kanun teklif veya lâyihalarının, tefsirlerin, 
yani müzakere mevzularının en son tetkik edil
diği encümenin mazbatası üzerinde Meclisi Âlide 
müzakere edilmesini âmir bulunmaktadır. 

Burada bendenizden evvel görüşen arkadaşla
rımız bir ihtisas meselesini ileri sürerek bu mev-
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zuda ihtisas encümeninin Adliye Encümeni ol
duğu noktai nazarını ifade ettiler. Ve Bütçe En
cümeninin , nazarı tetkikinden geçen kanun, tek
lif, lâyiha veya tefsirleri ile ancak malî bakım
dan alâkadar olduğunu beyan ettiler. Bu noktai 
nazar tamamen içtüzüğümüzün ve Meclis tea
müllerinin hilâfmadır. Bütçe Encümeni münha
sıran malî mevzularla alâkalı bir encümen de
ğildir. Bütçe Encümeni, iç Tüzüğümüzde sara
haten ifade edildiği veçhile, bütün vekâletlere 
yani bütün, hükümete mütenazır bir encümen
dir. Her şeyden evvel hükümet siyasetini ihtiva 
eden bütçe müzakereleri, malûmuâliniz olduğu 
veçhile, Bütçe Encümeninde cereyan eder. Bina
enaleyh, Adliye Vekâletinin de Dahiliye Vekâ
letinin de, Millî Müdafaa Vekâletinin de umumi 
siyasetleri üzerinde rey hakkını istimal eden 
encümen, bütçe dolayısiyle münhasıran Bütçe 
Encümenidir. Binaenaleyh Bütçe Encümenini yal
nız malî noktalarla alâkalı, diğer hususlarla alâ
kalı olmıyan bir ihtisas encümeni olarak göster
mek tamamen içtüzüğe ve Meclis teamüllerine 
aykırı bir keyfiyet olur. 

Bu noktayı bir defa böylece kaydettikten 
sonra esas meseleye geliyorum. Şunu ifade et
mek isterim ki : bu mevzuda Dahiliye ve Adliye 
encümenlerinin noktai nazarlariyle Bütçe Encü
meninin noktainazarı tehalüf halindedir. Eğer 
bu tehalüf mevcudolmasaydı, yani Bütçe Encü
meni birçok hususatta olduğu gibi keyfiyeti mü
zakere ettikten sonra diğer encümenlerin noktai
nazarına iştirak etmiş olsaydı burada hiçbir ar
kadaş çıkıp ta «Bütçe Encümeninin mazbatası 
müzakere mevzuu olmasın, ihtisas Encümeninin 
mazbatası müzakere edilsin» diye bir teklifte 
bulunmazdı. Demek ki bu teklif de içtüzüğe 
göre ve usulü müzakere bakımından gelmiş bir 
teklif değildir, sırf Bütçe Encümeni noktaina
zarının; ihtisas Encümeni olduğu beyan edilen 
Dahiliye ve Adliye Encümenlerinin noktaina
zarlarına muhalif olmasından neşet etmiş bir 
tekliftir. Bu ise müzakere usulü dışına çıkmak 
için kâfi bir sebep değildir. Mesele gayet basit
tir. 

Burada bir tefsir talebinde bulunuluyor. Da
hiliye ve Adliye encümenleri tefsire lüzum ol
madığını kaydetmişlerdir. Bütçe Encümeni de 
bunu kaydetmiştir, ancak neden lüzum olmadığı 
noktasını esbabı mucibede zikretmemiştir. Dahi
liye ve Adliye encümenlerinin zikrettikleri es-
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babı mucibe ayrı, Bütçe Encümeninin zikretti
ği esbabı mucibe yarıdır. Burada ister Adliye, 
ister Dahiliye ve isterse Bütçe encümenleri 
mazbataları müzakereye mevzu teşkil etsin, sa
dece bu hukuk müşavirlerinin vilâyette hukuk 
müşaviri olup olmamaları vilâyetlerde 3 sene 
vazife görüp görmemiş bulunmaları halinde şu
raya intihap edilip edilmiyecekleri mevzuu esas 
dâvadır. Burada Adliye Encümeninin müspet, 
Bütçe Encümeninin menfi olarak mazbataları
nın müzakereye esas ittihaz edilmesi arasında 
aslında bir fark yoktur. Fakat bütün vekâletle
re mütenazır bir encümen ve bu mevzuda son 
encümen olan Bütçe Encümeni mazbatasının bir 
kenara bırakılarak ona takaddümen Dahiliye ve 
Adliye encümenlerinden birini kabul etmek 
hem lüzumsuzdur, hem de içtüzüğe bir aykırı
lık teşkil edecektir.. Binaenaleyh bu bakımdan 
takririn reddini, Bütçe Encümeni mazbatasının 
esas olmasını isterim. 

Sayın Adliye ve Dahiliye encümenleri temsil
cileri Bütçe Encümeni mazbatsınm yanlış ve 
hatalı olduğuna ikna ederlerse Yüksek Heyeti
niz reddeder, ötekilerden birini kabul eder. Ak
si halde biz Yüksek Heyeti ikna ve raporumu
zun kanun mevzuuna uygun olduğunu ispat 
edersek bizim mazbtmızı kabul buyuracaksınız. 
Mamafih içtüzük gereğince Bütçe Encümeni 
mazbatasının müzakeresi esastır. Verilen takri
rin reddini rica ederim. 

ÖMER LÜTFl ERZURUMLUOĞLU (Yoz-
gad) — Muhterem rkdaşlar, Behzat Bilgin ar
kadaşımız, anUyamadığım bir noktaya temas 
buyurdular. Teşriî hayatta şüphesiz ki bizden 
tecrübelidir ama, her nedense bendenizin ve 
Adliye Encümeni Muhterem Başkam Nuri öz-
san'm vermiş olduğumuz takrirlerin Dahilî Ni
zamnameye aykırı olduğunu söylediler. Bende
niz Dahilî Nizamnameyi tetkik ettim, bir aykı
rılık göremedim. Arkadaşımız Behzat Bilgin, 
evvelki encümen mazbatalarının değil de son 
encümen mazbatasının müzakereye esas olacağı 
hakkında, Dahilî Nizamnamenin maddesini gös-
tremek suretiyle, beni irşat buyururlarsa müte
şekkir kalırım. Bendeniz tetkik ettim, Dahilî Ni
zamnamede buna dair hiçbir madde bulama
dım. Gerek benim teklifim ve gerekse Adliye 
Encümeninin teklifi, teklifi malâyutak olur. 
Son İhtisas Encümeni mazbatası bundan birkaç 
gün evvel yani Çarşmba ve Cuma günleri ruz-
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nameye konulmuştur. Bendeniz teamülü arz et
tim. Son Şûrayı Devlet Kanunu münasebetiyle 
bundan evvel dört lâyiha gelmiş, bu dört lâyi
ha da yine aynı şekilde Dahiliye, Adliye ve 
Bütçe encümenlerinden geçmiş sonunda ihtisas 
babında Adliye Encümenini ilgilendirdiğinden 
dolayı Adliye Encümeni mazbatası müzakereye 
esas ittihaz edilmiştir. 

Bir de arkadaşım darılmasmlar, kendilerinin 
noktainazarına, bilhassa zihniyetlerine burada 
temas etmeden geçemiyeceğim. Şunu arz ede
yim ki ; Bütçe Encümeni müzakerelerinde bu
lundum. Kendileri, oradaki mütaaddit konuşma
larında, şimdi şu kürsüden ifade ettikleri fikir
lerinin aksini müdafaa etmişlerdir. Bizler ara
mızda konuşuruz; Bütçe Encümeni Ayan En
cümenidir, şudur, budur diye. Fakat bunlar ni
hayet şakadır ve ihtisas mevzuu hariç, hiçbir 
encümenin diğerine rüçhaniyeti bahis mevzuu 
değildir. Arkadaşımız burada ilim ve ihtisastan 
bahsettiler. Bendeniz nâçiz kanaatimce kendile
rine iştirak edemiyeceğim. 

Sonra arkadaşımız güzel bir noktaya temas 
etti. Bendeniz de burada bilhassa Makamı Riya-
netten bir ricada bulunacağım. Makamı Riya
set, bir teklif veya lâyiha geldiği zaman, bunu 
alâkalı komisyonlara havale buyurur ve en so
nunda (Bütçe Komisyonuna) der. İhtisasa ta
allûk eden her hangi bir meselede meselâ Adli
ye Encümeni veya iktisat Encümeni veyahut 
Sağlık Encümeni tetkik ediyor ve uzun boylu 
üzerinde tasarrufta bulunuyor. Altı ay, bir se
ne, iki sene üzerinde tasarrufta bulunduğu, 
hakikaten emek sarf ettiği hususları tetkik edi
yorsa da bu mevzu Bütçe Encümenine gittiği 
zaman bakıyorsunuz meselâ kadrosuzluk dola-
yısiyle diyerek reddediliyor. Aziz arkadaşlar, 
peki bu encümenlerin çalışmaları nereye gidi
yor? Bir, iki sene kendi ihtisasına taallûk eden 
hususlar üzerinde tasarrufta bulunan bir encü
men, meselâ Sağlık Encümeninde bir kanun lâ
yihası uzun boylu tetkik edildikten sonra Büt
çe Encümenine geliyor ve kadrosuzluktan dola
yı reddediliyor. Bunları Makamı Riyasete arz 
etmekle badema havalelerinin buna göre yapıl
masını istirham edeceğim. 

Dahilî Nizamnamede encümen mazbatası gö
rüşülecek diye sarih bir madde yoktur. Şûrayı 
Devlet gibi tamamiyle i4ari kaza mercii olan 
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bir yere bir azanın tâyininde de elbetteki evle-
viyetle Adliye ve Dahiliye encümenleri maz
batalarının esas alınması iktiza eder. Bilhassa 
Adliye Encümeni mazbatasının müzakeresi, bi
raz evvel arz ettiğim gibi, hem taamüle hem de 
Dahilî Nizamnameye uygun olacağından tekli
fimizin kabulünü rica ediyorum. 

REÎS — Alpiskender, aleyhte mi, lehte mi 
konuşacaksınız 1 

FERİD ALPİSKENDER (Tekirdağ) — En
cümenden sonra konuşacağım. 

REİS — Encümen söz istemedi. Siz lehte mi, 
aleyhte mi konuşacaksınız? 

FERİD ALPİSKENDER (Tekirdağ) — Leh
te konuşacağım. 

REİS — Efendim, Dahilî Nizamnamenin 84 
ncü maddesinin son fıkrasına göre teklifler üze
rinde lehte ve aleyhte konuşmak üzere ancak 
ikişer mebusa söz verilir. Aleyhte iki mebus ar
kadaşımız konuştu, lehte de Behzat Bilgin arka
daşımız konuşmuştur. Şimdi lehte bir arkadaşı
mızın daha konuşması mümkündür. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Lehte konuşacağım. 

REİS — Buyurun. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Bütçe Encümeninin noktainazarının] aleyhinde.. 
REİS — Hayır, Bütçe Encümeninin müdafa

asını yapacaksanız, söz veririm. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Hayır, efendim... 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Bendeniz 

Bütçe Encümeninin raporunun lehinde konuşa
cağım. 

REİS — Buyurun. 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Muhterem 

arkadaşlar, eğer hakikaten yalnız ihtisas encü
meninin mazbatasının müzakeresi hakkında Da
hilî Nizamnamede sarih bir hüküm varsa, bura
da ihtisas encümeni bendenizin kanaatine göre 
Adliye Encümeni değil, Dahiliye Encümenidir. 
Şûrayı Devlet idari kaza merciidir ve tefsir de 
idari kaza merciine taallûk eder. Bu sebeple 
bendeniz de Muhterem Erzurumluoğlu'nun nok
ta! nazarına iştirak ederim. 

Fakat Dahilî Nizamnamede ihtisas encümen
lerinin mazbatalarının Umumi Heyette müza
kere edileceğine dair bir hüküm mevcut değil
dir. Yüksek Heyette bugüne k^dar cari olan tea^ 
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mül ise en son encümenin mazbatasının müza
keresidir. Burada da en son encümen Bütçe En
cümenidir. Bütçe Encümeni kendisine gelen hâ
diselerin yalnız malî hükümlerine tasarruf etmi
yor, kendisine gelen tefsir, kanun teklifi ve lâ
yihalarının heyeti umumiyesine tasarruf ediyor, 
heyeti umumiyesini müzakere, tetkik ve müna
kaşa ediyor. 

Binaenaleyh, Dahilî Nizamnamede (Bütçe 
Encümeni kendisine havale edilen işlerde, yalnız 
malî kısım üzerinde tasarrufta bulunur, diğer 
kısımlara dokunmaz) diye bir hüküm olsaydı, 
arkadaşımızın noktai nazarı vâridolurdu. Halbu
ki Dahilî Nizamnamede böyle bir şey yoktur. 
Şimdiye kadar cari olan teamül, en son encüme
nin mazbatasının müzakere mevzuu olmasıdır. 
Binaenaleyh, bugün bu teamülü ihlâl edecek bir 
vaziyet ve sebep de olmadığından Bütçe Encü
meninin mazbatasının müzakere mevzuu yapıl
masını bendeniz de istirham ediyorum. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Usul hakkında bir noktayı arz edeceğim. îki ki
şi aleyhte konuşmadı, konuşanların birisi takrir 
sahibidir. 

REÎS — Nizamname tasrih etmiyor, efendim, 
takrir sahibi de olabilir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Nizamname diyor ki, böyle bir teklif yapılırsa 
iki kişi lehte, iki kişi aleyhte konuşur. Rica edi
yorum, mümkünse müsaade edin konuşayım. 
(Reye, reye sesleri) 

RElS — Ancak lehte ve aleyhte diyor, bun
dan takrir sahibinin ayrıca da konuşur mânası 
çıkmaz. (Reye reye sesleri) 

Efendim, bu hususta takrirler vardır. Yalnız 
Riyaset arz etmek ister ki; Dahilî Nizamname
de bir evvelki encümenin noktai nazarının evle-
viyetle görüşüleceğine dair bir hüküm yoktur. 
Şimdiye kadar teamül olarak en son encümen 
hangisi ise onun mazbatası müzakere mevzuu ol
muştur. Fakat Yüksek Heyetiniz her zaman bu 
hususta Dahilî Nizamnamenin 28 nci maddesinin 
son fıkrasına göre takdim ve tehir kararı alma
ya yetkilidir. 

Buna ait 28, 11, 12 numaralı notlar mevcut
tur. Aynı zamanda buna ait 12 . V 1949 tari
hinde neşredilen 364 numaralı not da mevcuttur. 

Takrirleri okuyoruz, efendim. 
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t Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arz ettiğim sebeplerle Adliye Encü
meni mazbatasının müzakereye esas tutulması
nı arz ve teklif ederim. 

Muğla 
Nuri özsan 

Yüksek Reisliğe 
Erzincan Mebusu Sayın Tevfik Şenocak'm 

Devlet Şûrası Kanununun 2 nci maddesinin (F) 
fıkrasının tefsiri hakkındaki takririn müzakere
sinde esas ihtisas encümeni olan Adliye Encüme
ni mazbatasının müzakere edilmesini, gerek ma
hiyet itibariyle, gerek usul itibariyle, gerek tea
mül ve neticeye vusul ve esbabı mucibelere da
ha çok nüfuz noktalarından, arz ve teklif ede
riz. 

Denizli Yozgad 
A. Hamdi Sancar ö. L. Erzurumluoğlu 

Çankırı 
Tahir Akman 

RElS — Takrirler aynı mahiyettedir. Adliye 
Encümeni mazbatasının takdimen müzakeresi ta-
lebedilmektedir. 

Aykırı teklif olması dolayısiyle Adliye Encü
meni mazbatasının esas alınması hususunu rey
lerinize arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyen* 
ler... Kabul edilmiştir. 

Adliye En. mazbatasını da okuyoruz, efen
dim. 

(Adliye En. mazbatası okundu.) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı?.... 
Hamdi Sancar, buyurun. 
A. HAMDİ SANCAR (Denizli) — Muhterem 

arkadaşlar, hususi teamüller, umumi örf ve tea
müllere, kanunların tatbikatında kabul edilen 
esaslara uygun olarak, daima tekaddüm ederler. 
Bu itibarla Devlet Şûrası Kanununun kendisi
nin müzakeresi sırasında ve keza bunu tadil 

I eden kanunların kabulünde teessüs eden husu
si teamüle uygun şekilde vermiş olduğunuz ka
rar tamamen isabetlidir. 

Bendeniz şimdi bu isabetli karar istikametin
de bizzat Devlet Şûrası Kanununun, Meclisteki 
müzakeresi sırasında geçirmiş olduğu safhaları 
arz edeceğim. Esasen öyle tahmin ediyorum ki, 
bu safhalar Adliye Encümeni mazbatasının ye-

ı rinde olduğunu dolayısiyle kendiliğinden göster-
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miş olacaktır. Şûrayı Devlet Kanununun Mecli
se takdim edilen Hükümet lâyihasında üçüncü 
madde, «Evvelce vilâyetlerde en az üç sene me
muriyette bulunmuş olan merkezi dairelerin 
umum müdürlerinden veya bu derecedeki er
kândan yahut Şûrayı Devlet başmua vinterinden 
bulunmak», kaydını ihtiva etmektedir. 

Dalhiliye Encümeninde aynı madde şu hale gi
riyor : 

«Vilâyetlerde en az üç sene memuriyette 
•bulunduktan sonra mer'kez daireleri umum mü
dürlüklerinde hizmet etmiş olanlardan...» Bura
da ayrıca bu derecedeki erkândan veyahut baş-
muavinlerden bahsedilmiyor. Başmuavinler Da
hiliye Encümeni mazbatasında (G) bendine alı
nıyor ve şu şekle giriyor; «Şûrayı Devlet baş-
muavinliklerinde en az üç sene hizmet etmiş bu
lunanlardan.» 

Eğer bu muavinlikler, teklifte olduğu gibi, 
üçüncü madde içerisinde kalmış olsa idi bugün
kü gibi mâna ihtilâfları ortaya çıkabilirdi. Bunu 
G- bendine almak suretiyle üç sene 'hizmet kay
dına değil, başmuavinlikte üç sene hizmet kay
dına inhisar ettirirdi. Aynı mazbata Adliye ve 
Bütçe encümenlerine geldiğinde şu hale giriyor 
ve bu iki encümenin tesbit ettiği metin kanun 

* olarak kabul edilen metindir. (F) bendine geli
yorum; aynen : «Vilâyetlerde en az 3 sene 
memuriyette bulunduktan sonra mer'kez daire
leri umum müdürlüklerinde veya o derecedeki 
memuriyetler yahut hukuk müşavirliklerinde 
hizmet etmiş olmak.» 

Hükümet teklifindeki başmuavinlikler kay
dı, Dahiliye Encümeninde çıkarılmak suretiyle 
kendi bünyesi içinde 3 sene hizmetle takyidedil-
miş, hukuk müşavirlikleri ibaresi onun yerine 
«yahut» edatından sonra konmuştur. Bu itibar
la bu tarzı tanzim dahi gösterir ki hukuk mü
şavirleri, vilâyetlerde 3 sene hizmet etmiş ol
mak şartiyle mukayyet değildir. Bu böyle ol
duktan sonra, bu tarzı tahrire göre hukuk mü
şavirlerinin vilâyetlerde 3 sene hizmet «tmiş ol
masının bir mâna ifade etmesine imkân yoktur. 
Hukuk müşavirliği idari tecrübeleri olmıyan, 
idari işlerle alâkası bulunmıyan, munihasıran il
mî formasyonu bulunan bir müessesedir, Devlet 
Şûrasında da idari tecrübe sahipleri ile hukuk 
formasyonu sahibi olan ve ilmî kabiliyetleri 
bulunan kimseleri bir araya getirmek gayesi 
vardır, bu itibarla hukuk müşavirleri için vilâ-
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yetlerde üç sene hizmet etmek kaydının kabulü
ne, gerek tertip tarzı bakımından ve gerekse 
hukuk müşavirlerinin kendi formasyonlarının 
mahiyeti bakımından imkân yoktur. Bütçe En
cümeni mazbatasının hilâfına ve Adliye Encü
meni mazbatasına uygun olarak, «vilâyetlerde 
üç sene hizmet etmiş olmak» kaydiyl'e mukayyed-
olmadığı zahir ve bedihîdir. 

REÎS — Tevfik Şenocak. 
TEVFÎK ŞENOCAK (Erzincan) — Muhte

rem arkadaşlar; huzurunuza arz edilen tek
lifimin üzerinde tetkikat yapan encümenle
rin tanzim ettikleri mazbataların hangisinin 
müzakere edilmesi lâzımgeleceği noktasın
da bendeniz söz almadım. Çünkü nihayet bi
liyorum ki, teamül halinde Yüksek Meclis 
son mazbatayı, yani sıra ile tahkikat yapıp 
mazbatayı hazırlayan encümenlerden son en-
cümeonin mazbatasını müzakere etmektedir. 

REÎS — Efendim; bu hususta karar alın
mıştır. 

TEVFÎK ŞENOCAK (Devamla) — Bende
niz de buna işaret edip geçiyordum. 

REÎS — îşaret edip geçiyorum sözü
nüze Riyaset şu şekilde cevap veriyor; tea
mül elmasa da Meclis her zaman aksine ka
rar verebilir. Meclisin kararı herşeyin üs
tündedir. 

TEVFÎK ŞENOCAK (Devamla) — Ben
deniz de aynı hususu teyiden arz ediyorum. 

Efendim; gerek Adliye Encümeni, gerek 
Dahiliye Encümeni, gerekse Bütçe Encümeni 
nihayet tefsirini talebettiğim fıkra üzerinde gö
rüşmüşlerdir. Tefsiri istenen Devlet Şûrası Kanu
nunun ikinci maddesinin F fıkrasında tâbir 
aynen şöyledir : «Vilâyetlerde en az üç sene 
memuriyette bulunduktan sonra Merkez Dai
releri umum müdürlüklerinde veya o derece
deki memuriyetlerde yahut hukuk müşavir
liklerinde hizmet etmiş olmak...» 

Bâzı arkadaşlarım, fıkradaki «en az üç 
sene hizmet etmiş olmak» kaydına rağmen, «bu
nu, hukuk müşavirlerine şâmil değildir.» diye, 
bâzı istidlaller ve kıyaslar yaparak hukuk mü
şavirlerinin bununla mukayyet olduğunu ka
bul etmiyorlar. Halbuki şimdiye kadar Şû
rayı Devlete gelen hukuk müşavirleri, üç se
ne vilâyetlerde çalıştıktan sonra gelmişler
dir. Adliye Encümeninde bu fıkra müzakere 
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edilirken, bendenizi davet etmedikleri için 
bulunamadım. Fakat Bütçe Encümenindeki 
müzakeresinde bulundum ve bu husustaki dü
şüncelerimi açıkladım ve bilhassa bu nokta
ya işaret ettim. Hukuk müşavirlerinden, vi* 
lâyetlerde üç sene hizmet etmeden Şûrayı 
Devlete seçilmiş olanlar bulunabilir. Fakat, 
mücerret böyle tatbikat vardır diye hukuk 
müşavirlerinin, üç sene vilâyetlerde hizmet 
etmiş olmak kaydından vareste olduklarım 
iddia etmeye bir sebep mevcut değildir. 

Arkadaşlarımız, gerek Dahiliye, gerek Adli
ye encümenleri mazbatalarında «yahut» edatı
nı bir tefrik mânasında kullanıyorlar. Yani 
vilâyetlerde üç sene hizmette bulunmuş olmak 
kaydını umum müdürlerle o derecedeki me
murlara teşmil edip hukuk müşavirlerini bu 
kayıttan azade tutuyorlar. Bütün mevzuatı
mızda gördüğümüz gibi ve tefennün maksa-
diyle bazen «ve», bazen «veya», bazen de «ya
hut» kullanılmaktadır. Bu hususta Anayasa
mızın maddelerini işhad edebilirim. Yani «ya
hut» kelimesi hiçbir zaman bir mevzuun izahı 
sadedinde atıf edatı yerine tefrik mânasında kul
lanılmış değildir. Bendeniz bu mevzuun naza
riyatına girecek değilim, zabıtları da mütalâa 
ettim. Zabıtlarda bilhassa hariciye memurla
rının üç sene vilâyetlerde bulunmalarına im
kân olmadığı hususu mevzuubahsedilmiş. Uzun 
münakaşalar yapılmış, neticede denilmiştir 
ki, üç sene vilâyetlerde bulunmak kaydı umum 
müdürlerle o derecedeki memurlara ve hu
kuk müşavirlerine şâmil olması itibariyle ha
riciye memurları için bir istisna olamaz. 
Bunlar da elçilikten geliyorlar, bu sıfatı ih
raz ediyorlar, Devlet Şûrasına o tarikle gele
bilirler ve bu haktan istifade edebilirler. Şu 
sarahat karşısında hukuk müşavirlerinin vilâ
yetlerde üç sene memuriyette bulunmak kay
dı ile mukayyet bulunduğu ve merkez dai
releri kaydından vekâletler hukuk müşavirlik
lerinin maksut olduğu, sureti katiyede şek ve 
şüphe götürmez bir hakikattir. 

Bendenizce Bütçe Encümeni işi esaslı su
rette tahlil etmiş ve mazbataya bağlamıştır. 
Bütçe Encümeni mazbatasının kabulü veçhi
le hukuk müşavirlerinin dâhi fıkra gereğince 
vilâyetlerde en az üç sene memuriyette bulun
maları lâzımgeleceği ve bunların vekâlet hu
kuk müşaviri olmaları icabettiği cihetle 
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| fıkranın bu suretle tefsirine mahal olmadığı 

şeklinde karara bağlanmasını arz ve teklif 
eylerim. 

RElS — Behzat Bilgin. 
BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA BEHZAT 

BlLGlN (izmir) — Muhterem arkadaşlarım; 
Bütçe Encümeninin mazbatası bırakılıp Adalet 
Encümeni mazbatası müzakere mevzuu edilme
si hasebiyle Bütçe Encümeninin noktai naza
rını hulasaten yüksek ıttılaınıza ve takdirinize 
arz etmek istiyorum : 

Bir defa şunu kaydetmek isterim ki; mev
zuu müzakere olan mesele bir tefsir talebidir. 
Yani şöyle mi olması daha iyidir, böyle mi ol
ması daha iyidir gibi bir mütalâa vâridolamaz. 
Tefsirden maksat, vâzıı kanunun bir metni tan-

| zim ederken o metne vermiş olduğu mânayı te
barüz ettirmektir ve bu itibarladır ki tefsir 

| makabline şâmil olan bir hükümdür, yani bir 
tesis değildir. Binaenaleyh burada bizim Bütçe 
Encümeninde vâsıl olduğumuz netice kanun 
hükmü uygun mudur, değil midir gibi bir mü
nakaşaya mahal yoktur. Mesele haddi zatında 
basittir, vilâyetlerde üç sene hizmet etmiş ol
mak kaydının bugün bir sebebi hikmeti var mı
dır? Belki kıymeti yoktur, bunun filhakika 
bir kıymeti olmadığını kolayca istinbat müm
kündür. istanbul, Türkiye Cumhuriyeti ku
rulduğu günden beri bir vilâyettir. Ankara'
da memuriyeti geçen bir zat istanbul'da vazi-
fie ifa etmemiş ise (F) bendi gereğince Şûrayı 
Devlete üye olamıyor da bütün memuriyet ha
yatı istanbul'da geçmiş ise bu vazifeye intihab-
edilebiliyor. Bir zatın, vilâyetlerde vazife ifa 
etmediği için Türkiye'yi, Anadolu'yu ve vilâ
yetleri tanımadığı mülâhazasiyle Şûrayı Dev
lete intihabı caiz görülmiyebilir. Şûrayı Devlet 
Kanunu Osmanlı imparatorluğu zamanından 
gelme eski bir kanundur. O zaman istanbul'un 
Merkezi Hükümet olması itibariyle Ankara bir 
vilâyetti. Bu bakımdan Ankara'da çalışmış ol
makla vilâyetlerde çalışmıştır durumu hâsıl 
oluyorlu. Nasıl ki, bugün istanbul'da memuri
yette bulunmuş olmak kâfidir. Bu yüzden bu
gün bir tezatla karşı karşıyayız. istanbul'da 
vazife görmüş olmak - burada mevzuubahsolan 

j bir hâkimin, bir hukuk müşavirinin, bir hu-
i kukçunun müstemirren İstanbul şehrinde ika

met etmesi - onun bütün vilâyetleri tanımasına 
' kâfi sebep teşkil ediyor da Ankara'daki vazife 
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bu durumu sağlamıyor. Yani demek istiyorum 
ki, üç sene vilâyetlerde vazife görmüş olmak 
aslında bir kriteryum değildir. Ne yapalım ki 
bu kanunda yer almış bir hükümdür. Bu iti
barla mesele bir tercih meselesi değil, sırf bir 
sentaks meselesi, bir nahiv meselesidir, ibare
yi okuyacağız, bu ibarenin mânasını meydana 
çıkaracağız. 

Şimdi, istidraden arz edeyim, Hamdi Sancar 
arkadaşım delillerini Bütçe Komisyonu raporu 
aleyhinde serdetti. Bendeniz bu nokta üzerin
de durmayı hatırıma getirmemiştim. Bu ta-
mamiyle Bütçe Encümeni raporunu teyideder 
mahiyettedir. 

Bidayette Şûrayı Devlet başmuavinlerinin 
Şûrayı Devlete intihabedilebilmesi, nıevzuubahs 
müzakere ile (F) fıkrasında derpiş edilmiştir. 
Şu takdirde 3 sene vilâyet hizmeti kaydına tâbi 
olacaklardır. Vilâyetlerde üç sene vazife ver
me kaydını bertaraf etmek işi ayrı bir fıkraya, 
(G) fıkrasına giriyor. (F) fıkrasından (G) 
fıkrasına giriyorlar. Durum hukuk müşavirleri 
için de aynıdır. Hukuk müşavirlerinin vilâyet
lerde vazife vermiş olmalarını vâzıı kanun der
piş etmiş olmasa idi bunları ayrı bir bende 
alırdı. 

(F) fıkrası şöyle başlıyor : «Vilâyetlerde en 
az üç sene memuriyette bulunduktan sonra....» 
Eğer hukuk müşavirleri bu kayıttan azade tutul
mak istenmiş olsaydı onları F fıkrası içine al
maktan tevakki edilirdi, aşağıdaki (G) fıkrasın
da başmuavinlikte olduğu gibi hukuk müşavirle
ri için de müstakil bir fıkra tanzim eylerdi. Bu
nu yapmadığına göre; «vilâyetlerde en az üç se
ne memuriyette bulunduktan sonra» kaydını bu 
bentte geçen memurların kâffesine teşmil etmek 
istediği sarihtir. Bir defa arz ettiğim sebepten 
dolayı sarihtir, ondan sonra sarf ve nahiv bakı
mından da sarihtir. Çünkü: «Vilâyetlerde en az 
üç sene memuriyette bulunduktan sonra merkez 
daireleri umum müdürlüklerinde veya o derece
deki memuriyetlerde yahut hukuk müşavirlikle
rinde hizmet etmiş» diyor. Nahiv bakımından 
cümle tetkik edilirse buradaki (yahut) kelimesi 
sadece «Merkez daireleri umum müdürlüklerin
de» «veya o derecelerdeki memuriyetlerde» kay
dına matuftur. Yani «o derecelerdeki memuri
yetlerde» dedikten sonra (yahut hukuk müşavir
liklerinde) diyor ki, hukuk müşavirliğinde hiz
met etmiş» cümlesi ifade bakımından umum mü- I 

— 22 

1956 C : 1 
dürlükler derecesindeki vazifelere kıyas edilebi
lecek bir memuriyet telâkki ediliyor, demektedir. 
Yani bu fıkranın merkez dairesi umum müdür
lüklerinde veya o dairedeki memuriyet kaydı as
lında hukuk müşavirliklerini doğrudan doğruya 
içine alamıyacağı için burada yahut (hukuk mü
şavirliği) denilerek hukuk müşavirliği o derece
deki memuriyetlere kıyas edilmiştir. Binaenaleyh 
burada (yahut) atıf edatı o derecedeki memuri
yetler vasfını hukuk müşavirlerine de teşmil eden 
bir edattır. Halbuki (vilâyetlerde üç sene me
muriyette bulunduktan sonra) kaydı, bentteki 
bütün memurlara şâmildir. Vilâyetlerde üç se
ne bulunduktan sonra Şûrayı Devlete intihabe-
dilebilecek olan kimseler; merkez daireleri umum 
müdürleridir, buna şüphe yoktur. Ondan son
ra o derecedeki memuriyetlerde veya buna kıyas 
edilebilecek hukuk müşavirliklerinde bulunmuş 
olanlardır. Merkez dairesi, umum müdürlükle
rinde veya o derecesindeki memuriyette bulunan
lara (yahut) tâbiri ile hukuk müşavirliği de, mu
adil bir derece olarak ilâve edilmiştir. Hukuk 
müşavirleri doğrudan doğruya bu vasıf içine gir
miyordu. Ancak bunları (yahut) bağlantısı o de
recedeki memurların ibadma ithal etmiş bulun
maktadır. Dolayısiyle buradaki (yahut) edatı 
tefriki bir edat değil, kendisinden evvel gelen 
ibareyi buradaki hukuk müşavirlerine bağlıyan 
bir atıf edatından ibarettir. Şu halde cümlenin 
inşa tarzı itibariyle hukuk müşavirlerinin vilâ
yetlerde üç sene hizmette bulunmuş olmaları ge
rektiği kaydını hiçbir suretle inkâr etmek müm
kün değildir. Diğerleri gibi bunlar da doğru
dan doğruya, (vilâyetlerde üç sene vazifede bu
lunmuş olmak) kaydiyle mukayyettirler. 

İkinci nokta; bu kaydın vekâletler hukuk mü
şavirlerine mi mahsustur, yoksa umum müdür
lükler hukuk müşavirleri için de bu kayıt var 
mıdır? Bu da demin arz ettiğim gibi, «yahut» 
kelimesiyle sarahaten halledilmiş bulunmaktadır. 
Çünkü orada umum müdürlüklerle kabili kıyas 
memuriyetler denmektedir. Bunlar hangileri
d i r ! Çünkü umum müdürlüklerin kendi vazife
lerine muadil, müsavi umum müdürlüklerin 
hukuk müşavirleri değil, çünkü umum müdür
lüklerin kendisi derecesinde bir vazife olduğu 
telâkki edilemez, ancak, bunlar vekâletlerin hu
kuk müşavirleridir. Vasıf itibariyle umum mü
dürlükler derecesinde bir vasfı haiz telâkki edil
mişlerdir. Binaenaleyh, bu ibare münhasıran ve-
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kâletlerin hukuk müşavirlerini istihdaf ediyor. ı 
Münhasıran vilâyetlerde üç sene vazife almış ol
mak kaydiyle ancak bunlara bu imkânı vermek
tedir. Zaten maddenin bütün bünyesi üst üste 
Devlet Şûrası üyesi olacak zevatın yukardan 
aşağı doğru vasıflarını ihtiva etmektedir. 

Bir kayıt vardır : (Yüksek mektep mezunu 
olmak, 40 yaşını ikmal etmiş olmak) ki, bu hep
sine şâmildir.- Ondan sonra vekillik etmiş olmak, 
tümgenerallik, tuğgenerallik etmiş olmak, müs
teşarlık vazifesinde bulunmak gibi... Ondan son
ra Temyiz Mahkemesi reis ve âzalıklarmda bu
lunmuş olmak veyahut bu gibi memuriyetlerde 
kanunen istihkak kazanmış olmak, ondan sonra 
vilâyetlerde üç sene memuriyet vermiş olmak, 
kaydiyle umum müdürlük derecesine veya buna 
muadil bir dereceye veya buna muadil hukuk 
müşavirliği derecesine yükselmiş bulunmak. Bi
naenaleyh ibare tamamen sarihtir. I 

ÖMER LÛTFl ERZUBUMLUOÖLU (Yoz-
gad) — (A) fıkrasını söyler misiniz? 

BEHZAT BlLGÎN (Devamla) — (A) fık
rası za'fı telif olarak ayrı bir fıkra gibi gösteril- , 
mistir. (A) fıkrası şöyledir : «Yüksek mektep
lerden mezun olup da 40 yaşını ikmal etmiş ol
mak.» Bu, umumi şart ve vasıftır. I 

Hiçbir zaman^ yüksek mektep mezunu olmak 
kâfi bir sıfat değildir, Şûrayı Devlete intihab-
edilebilmek için mütaakıp bentlerdeki vasıflar 
gerektir. Burada (A) fıkrası zaten zühulen ayrı 
bent gibi girmiştir. Yüksek mektepten mezun 
olup 40 yaşını bitirmiş olmak ve aşağıdaki bütün I 
kategorilerde ister vekillik, ister müsteşarlık, is- I 
ter umum müdürlüklerde bulunmuş olsun he- I 
yeti umumiyesinin 40 yaşını bitirmiş olmak ve I 
yüksek mektep mezunu olmak şartiyle Şûrayı 
Devlete intihabedilmeye hak verir. Binaenaleyh 
bu işte mucibi iştibah hiçbir cihet yoktur. Ben- j 
denizin kanaatimce Adliye ve Dahiliye encümen- J 
lerinin vâsıl oldukları mütalâa, yani «3 sene di- I 
şarda vazifede bulunmak icabetmez. Vekâlet hu- I 
kuk müşavirliği yapması icabetmez» keyfiyeti 
bir mütalâa değil, bir tesistir. Vâzıı kanun bir 
yanlış karara varmışsa bunu bir tefsir yoliyle I 
hiçbir zaman düzeltemeyiz. Vâzıı kanunun bir I 
yanlış hükmü varsa bu tefsirle halledilemez, bu I 
yolda tefsire gitmek tefsir müessesesini yıkmak I 
olur. 

Adliye ve Dahiliye encümenlerinin mazbata
larında deniliyor ki, (Esasen bunu tefsire hacet | 
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yoktur, Meclis, Şûrayı Devlet intihaplarını ya
parken vilâyetlerde üç sene müddetle vazife ver
memiş veya vekâlet hukuk müşavirliğinde bu^ 
lunmamış olan zevatı Şûrayı Devlete intihabet-
memiştir. Şu halde Meclis maddeyi tefsir etmiş
tir.) diyor. Hayır, katiyen. Hiçbir zaman bir 
tefsir kararı müevvelen ortaya çıkmaz, hiçbir 
zaman böyle bir tefsir mevzuubahis değildir. 
Meclisin bir meselede karar vermiş olması için 
meselenin', Meclisin önüne açıkça serilmiş, müna
kaşa edilmiş olması iktiza eder. Yoksa burada 
Şûrayı Devlet için seçim yapıldığı zaman ne 
vakit arkadaşlara denilmiştir ki, dikkat buyu
run arkadaşlar, seçmekte olduğumuz arkadaşlar
dan bir kısmı üç sene vilâyetlerde vazife gör
memiş, bir kısmı da vekâlet hukuk müşavirlik
lerinde bulunmamışlardır, buna rağmen seçe
cek misiniz?... Böyle bir şey varit değildir. Bu
rada seçimler malûmu âliniz olduğu üzere ya
pılır, isimler yazılır, tabedilir ve Meclisin ek
seriyeti bu isimlerin kim olduğunu sahiplerinin 
nereden geldiğini, hangi vazifelerde bulundu
ğunu bilmez. Binaenaleyh, bu şartlar altında 
yapılan bir seçimde Meclis âzayi muhteremesi 
bilmiyerek, umum müdürlük veya hukuk mü
şavirliklerinde bulunmamış bir kimseyi intiha-
betmişlerse, buna bir tefsiri kanuni vasıf ve 
kudreti nasıl izafe edebiliriz ? Hiçbir zaman 
tefsir diye ortaya konulmadan, münakaşa edil
meden ve aidolduğu encümenin, şimdi olduğu 
gibi, müzakere ve kararından, geçerek Meclise 
arz edilmeden tefsir olmaz. Böyle bir iddiayı 
tefsir diye göstermek tefsir müessesesini deje
nere etmek olur. Bakınız, arkadaşımız pek âlâ 
meseleyi tefsirdir diye huzurunuza getirmiş, 
«Keyfiyeti vâzıı kanun olarak tetkik edin» de
mektedir. 

Vâzıı kanun nasıl tetkik ediyor? Bu maddeyi 
tedvin etmiş olan, müzakere etmiş olan komis
yonlardan geçerek, bir rapora müsteniden mü
zakere etmekte ve meselenin bütün künhüne 
vukuf peyda ederek bir karara varmaktadır. 
Bir tefsir kararı kendisiden üç devre evvel. 
beş devre evvel gelmiş olan vâzıı kanunun ver
miş olduğu kararı âdeta O zamanki hüviyetini. 
şeklini yeniden tebarüz ettirmektedir. Tefsir 
bundan ibarettir. Yoksa tefsir ile kendinden 
evvel geçmiş olan devrelerin tedvin etmiş oldu
ğu hüküm yerine yeni bir hükme velev mantıki 
dahi olsa, doğru dahi olsa yeni bir hükme var-
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maya veya iptal etmeye hakkı yoktur, böyle bir 
kudreti haiz değildir. Bu sebepledir ki, Hukuk 
Müşavirliği vazifesini üç sene vilâyetlerde va
zife görmemiş olması, doğru veya yanlış olsun 
Bütçe encümeni bununla meşgul olmamış, keza 
vekâletler Hukuk Müşavirliğinde veya sair 
hukuk müşavirliklerinde bulunanların intihap
larının doğru olup olmıyacağmı katiyen müza
kere etmemiştir. Sadece vâzıı kanunca hazırlan
mış metne nazaran hukuk müşavirliğinde iste
nen, aranan vasıflar nedir? İbareyi tetkik ettik, 
bu vasıflar: Müşavirlerin, müdür derecesinde 
hukuk müşaviri olmalarıdır. 

Hukuk müşavirlerinde aranan diğer bir va
sıf, üç sene vilâyetlerde vazife görmeleri ve 
umum müdür derecesinde veya ona muadil 
derecelerde hukuk müşaviri olmalarıdır. Bu 
itibarla Bütçe Encümeni metni şöyle mütalâa 
etmiştir: 

Hukuk müşavirlerinin umum müdür derece
sinde hukuk müşaviri olmaları lâzımdır. Bu 
birinci vasıf. İkinci vasıf: Üç sene vilâyetlerde 
vazife görmeleri lâzımdır. Çünkü aksi takdirde 
ayrı bir bentte gösterilmeleri gerekirdi. 

Adliye ve Dahiliye encümenlerinin kararı. 
Bütçe Encümeninin kararma tamamen zıt bir 
tefsir kararıdır. Bu itibarla bendeniz arz etti
ğim sebeplerden dolayı Bütçe Encümeninin ka
rarının kabule mazhar olmasını teklif ediyorum. 
Adliye Encümenlerinin; maddenin mânasını, 
hükmünü ve vâzıı kanunun gayesini değiştirmiş 
olan mazbatasmdaki son hükmün kabul buyurul-
masını arz ve teklif eden bir takrir takdim ediyo
rum, bunda Adliye Encümeni mazbatasının red
dini ve Bütçe Encümeninin esbabı mueibesine bi
naen tefsire mahal olmadığına karar verilmesini 
muhterem heyetinizden rica etmekteyim efen
dim. 

REİS — Kemal Yörükoğlu. 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Muhte

rem arkadaşlar, Behzat Bilgin arkadaşım mesele
yi âriz ve amik izah buyurdular. Bendeniz de 
aynı noktainazara iştirak ettiğim için uzun boy
lu konuşup sabrınızı suiistimal edecek değilim. 

Bir kere (F) fıkrası hakikaten gayet sarih ve 
vazıhtır. Umum müdürlere ve bu derecedeki me
murlara kanun, taşrada üç sene hizmet mecburi
yeti tahmil ediyor da hukuk müşavirlerini bu 
külfetten neden vareste kılsın. Devlet Şûrası, 
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• malûmu âliniz, pür hukukla meşgul olan bir mü

essese değildir. Bilâkis âmme hizmetleriyle, bu 
hizmetlerin ifası sırasında husule gelen idari ih
tilâflarla meşgul olan bir müessesedir. Bu sebep
ledir ki, Devlet Şûrasına alınanlarda daha birta
kım hususi vasıflar aranır, hattâ bu iş idari sa
hada âmme sektöründe daha zengin tecrübeye 
sahibolmalarmı istilzam etmektedir. Onun için
dir ki, meselâ Temyiz Mahkemesine bir tümgene
ral alınmaz, fakat Devlet Şûrasına âza olarak 
almıyor. Neden; çünkü Devlet Şûrasında askerî 
mevzuları alâkadar eden, askerî hizmetlerden 
mütevellit ihtilâflar da rüyet edilebilir. Bu iti
barla kanun vâzıı, Bilgin arkadaşımın da buyur
dukları gibi, hakikaten hukuk müşavirlerini bu 
üç sene hizmetten vareste tutsa idi ayrı bir fıkra 
kor ve derdi ki; hukuk müşavirliklerinde çalışan
lar mademki bu maddenin metnine alınmış, mad
deyi suni bir tecdide tâbi tutup da hukuk mü
şavirlerini bu hükümden istisna etmenin ben-
denizce mantıki izahı pek kolay değildir. Çünkü 
metni okursak görürüz ki, gayet sarihtir. «Vilâ
yetlerde en az 3 sene memuriyette bulunduktan 
sonra merkez daireleri umum müdürlüklerinde 
veya o derecedeki memuriyetlerde, yahut hukuk 
müşavirliklerinde hizmet etmiş olmak». Burada
ki «yahut» kelimesi ayni mânadadır. Belki redak
siyon yapılırken «veya» nm iki defa tekrar edil
memesi için «yahut» kelimesini kullanmıştır. Bu 
itibarla gayet sarihtir. Niçin hukuk müşavirlerini 
istisna etsinler? Vâzıı kanun böyle bir maksadı 
takibetseydi bu maddeye ithal etmez, ayrı bir fık
ra koyardı. Maddeyi kül halinde mütalâa etmek 
lâzımdır. Malûmu âliniz tefsir, müphem ve meş
kûk olan bir hdâiseyi vuzuha çıkarmak demektir. 
Eğer lâfız sarih değilse kanunun ruhuna nüfuz 
etmek iktiza eder. Kanunun ruhunu tetkik eder
sek, kanun vâzıı Şûrayı Devlet âzalarının birta
kım tecrübelerle mücehhez olmasını istemiş ol-

V masına göre, hukuk müşavirlerini umum müdür
lerden ayrı tutmaya mahal olmadığı meydana 
çıkar. Kaldı ki, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz da 
Şûrayı Devlet azasını vazifei mühimmede bu
lunmuş, ilim, ihtisas ve tecrübeleriyle mütema 
yiz zevat arasından B. M. M. seçer, diyor. Yal
nız ihtisasa değil, yalnız ilime değil, yalnız tec
rübeye de değil; her üçüne de kıymet veriyor. 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz bu kaydı koyduğu
na göre, burada bir umum müdüre üç sene hiz-

' met etmek mecburiyetini tahmil eder, hukuk mü-

24 —* 
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şavirine etmezsek doğru olmaz kanaatindeyim. Bu ı 
itibarla, Bütçe Encümeni raporu hâdiselere ve 
realiteye daha uygundur, bu raporun kabul Du
yurulmasını ve diğerinin reddini istirham ediyo
rum. 

RElS — Hamdi Sancar. 
A. HAMDI SANCAR (Denizli) — Muhte

rem arkadaşlar; bu vesile ile tefsir müessesesinin 
de bir hususiyetine işaret etmek icabeder. 

Kanunların tefsiri ne demektir? Teşriî kuv
vetin koymuş olduğu, kanun olarak kabul etmiş 
bulunduğu hükümlerin tatbiki sırasında bir te
reddüt hâsıl olursa yani kanunları tatbik ile 
mükellef olan icra ile kanunları vazı ve tedvin 
eden teşriî anlayışlar arasında bir tereddüt hâ
sıl olursa, mevzuun şu veya bu kısmı hakkında 
anlayış farkları olursa kanunu vazı ve tedvin j 
eden müesseseden tavzih maksadına matuf ola- I 
rak sual sormak demektir. Halbuki Şûrayi Dev
let Kanunu ve bilhassa intihaba taallûk eden bu 
maddeleri o türlü Hükümlerdir ki Meclis tarafın
dan, teşriî kuvvet tarafından tatbik edilir. 

Şimdi, Büyük Millet Meclisinin kendisi ta
rafından vazı ve tedvin edilmiş olan kanunun 
filân maddesini ben anlamıyorum demesindeki 
garabete işaret etmek istiyorum. 

İkincisi, Yörükoğlu arkadaşım Teşkilâtı Esa
siye Kanununun mahsus maddesini okuyarak, 
Şûrayi Devlete ilim, ihtisas ve tecrübe sahibi 
şahısların seçilmesi fikri esasisinden hareket et
mek suretiyle bir namzedin hem ilmî ihtisasa hem 
ilim formasyonuna hem tecrübeye sahip, hem de 
mütehassıs olması lâzımgeldiği şeklinde tefsirde 
bulundular, işte bu da. yanlış oldu. Dediler ki 
bir general Şûrayi Devlete âza olabilir. O halde 
Şûrayi Devlete âza olacak bir hukukçuya sen 
topçu tabyasını bilmediğin için âza olamazsın 
mı diyeceğiz? Bir şahsın üzerinde ilim, ihtisas 
ve tecrübe aynı zamanda kolaylıkla birleşemez. 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzu da, Şûrayi Dev
let kanununu da ancak bu şekilde anlamak müm
kündür. Kanunu vazı ve tedvin eden bir makamın 
sonradan ben bunu anlıyamıyorum demiş olma
sındaki garabete işaret etmek, Yüksek Heyeti
nize bu mevzudaki noktainazarımızı kâfi dere
cede anlatmış olmak için kâfi gelir kanaatinde
yim. 

REİS — Efendim, kifayet takriri verilmiş 
bulunmaktadır. Yalnız henüz altı arkadaşımız I 
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konuşmadı. Bu bakımdan Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu arkadaşımıza söz veriyorum. 

ÖMER LÜTFl ERZURUMLUOĞLU (Yoz-
gad) — Muhterem arkadaşlar, işin mahiyetine 
geçmeden evvelâ muhterem Behzat Bilgin arka
daşımızın temas buyurdukları bir noktaya işa
ret etmek isterim. Muhterem, arkadaşımız bu
yurdu ki, daha evvel bu Mecliste Şûrayı Devle
te âza seçilirken, adayların sicilleri yoklanmış 
mıdır, yoklanmamış mıdır? 

Şimdi tasavvur buyurun arkadaşlarım, 48 
saat evvel hepimize dağıtılmış bulunan bir ka
nun teklifi veya lâyihası için, içimizden birisi 
çıkıp da, efendim ben bunu okuyamadım, gele
cek celseye tehir edelim de ondan sonra müza
kere edelim diye'bilir mi? Acaba Behzat Bilgin 
arkadaşımız, Adliye Komisyonuna veyahut Büt
çe Komisyonuna gelip, Bütçe Komisyonu veya
hut her hangi bir komisyona gelen bu evrakın 
sicillerini tetkik etmek istemiş de kendisine ver
memişler midir? 

Bu noktaya bu şekilde temas ettikten sonra 
gerek Tevfik Bey, gerekse Behzat Beyin tefsir 
hakkındaki fikirlerine temas etmek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım; tefsir, her şeyden evvel 
hukuki mahiyeti itibariyle, bir hükmü tatbik ile 
vazifeli uzvun bunun medlul ve muhtevası hak
kında tereddüde düşmesi neticesinde hükmü 
vaz'eden organdan bunun medlul ve muhteva
sını sormasıdır. Maksat ve gaye (sormak) oldu
ğuna göre, bu hüküm Şûrayı Devlet Kanununun 
ikinci maddesinde vardır. İkinci madde, (ilim, 
ihtisas ve tecrübeleriyle temayüz eylemiş zevat 
arasından Büyük Millet Meclisince seçilir) dedi
ğine göre, bunu vaz'eden ve tatbik eden bizzat 
Meclistir. Bunu sen böyle vaz'ettin ama yanlış 
tatbik ettin, bundan dolayı bu takriri huzuru
nuza getiriyoruz demek olmaz, arkadaşlar. 

Sonra Behzat Bilgin bir noktaya temas etti
ler. Şûrayı Devlet Kanununun ikinci maddesi
ni fıkra, fıkra okudular, A bendim atladılar. 
Kendilerinden istirham ettim, onu da okudu. 
Kanunun bir maddesi yanlış tedvin edilmiş ola
bilir, fakat kanun vâzıı onu orava koyduktan 
sonra onu tatbik ile mükellefiz. Bilhassa bu hük
mü vâzıı kanun bizzat tatbik etmişse artık bu 
bakımdan tefsire dahi mahal olmadığı iddiasm-
dayız. 

Tefsir bir mâna ihtiva ettiğine göre ve onu 
tatbik eden de B. M. Meclisi bulunduğuna göre 
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bu tefsire mahal olmadığına elbette Dahiliye ve 
Adliye encümenleri, hukuki bilgilerine istinade-
derek, rey vermişlerdir. 

Bu hususa temas ettikten sonra şimdi Beh-
zat Bilgin ve Tevfik Beyin temas ettikleri nok
talara geçiyorum : 

Arkadaşlarım, iki mesele vardır; birisi Şû
rayı Devlete âza seçilebilmek için tefsir talebiy
le gelen arkadaşımız şunu iddia ediyor : İkin
ci maddenin F fıkrasında; (vilâyetlerde en az 
üç sene hizmet etmiş bulunmak, vekâletler hu
kuk müşaviri olmak) yani mülhak bütçelere teş
mil edilmemesi. Bendeniz fazla tafsilâta kaçmı-
yacağım. Ancak Bütçe Komisyonunun mazbata
sını tenkidetmekle noktai' nazarımızı teyidetmiş 
olacağız. 

Aziz arkadaşlarım, Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 51 nci maddesinin son fıkrasında diyor-
ki : (Şûrayı Devletin rüesa ve âzası vezaifi mü-
himmede bulunmuş ilim, ihtisas ve tecrübeleriy
le mütemeyyiz zevat mey anından Büyük Millet 
Meclisince intihabolunur.) Hukuk müşavirleri
nin de bir ilim adamı olarak kabul edilmesinin 
esbap ve zaruretini huzuruâlinizde arz edece
ğim. 

Bir vekâletin hukuk müşaviri, kariyerden 
yetişmiş, hukuk kültürü olan, o vekâleti ilgilen
diren bütün hukuki mevzuatı ve literatürü bi
len bir insandır. Bu hukuk müşavirinin taşrada 
üç sene çalışmasına maddeten imkân var mı? 
Diğer sahalarda bu şartı arıyoruz ama hukuk 
müşavirlerinin üç sene dışarıya çıkmasına mad
deten imkân yoktur. Taşrada üç sene çalışmak 
şartını aramak kendisinde aradığımız ilim un
surunun da dışına çıkmak olur, aziz arkadaşlar. 
Arkadaşlarımın tenkidetmiş olduğu bu nokta
larda hukuk müşavirlerinin üç senelik kayda 
tâbi olması yanlış bir noktai nazar olsa gerektir. 

Sonra, hukuk müşavirliği ayrı bir memuri
yet kademesidir. Muhterem arkadaşımız îhsan 
Aktürel hakkında Meclisi Âlice verilen 1941 de 
1223 sayılı Tefsir Karârında hukuk müşavirli
ğinin ayrı bir memuriyet olduğu zikredilmiştir. 
Bunun haricinde aziz arkadaşlar «yahut» keli
mesi aynı yerde ayrı fonksiyonda kullanıldığı
na göre bilhassa Adliye ve Dahiliye encümenle
rinin mazbatalarında zikrettiği şekilde «yahut» 
kelimesi ile kanun vâzımın kastetmiş olduğu 
mâna, üç senelik şarttan hukuk müşavirliğini 
azade kılmaktadır. 
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Diğer noktalara muhterem arkadaşlarım te

mas ettiler. Bendeniz ikinci bir noktaya daha 
temas edeceğim. Bir de hukuk müşavirliği tâbi
rinin yalnız vekâletler hukuk müşavirliğine 
teşmil edilmesi, mülhak idarelerdeki hukuk mü
şavirlerine teşmil edilmemesi meselesine gelir
sek, gerek encümen mazbatasında gerekse mü
zakere zabıtlarında kanunun 1938 den bu yana 
tatbiki da gösteriyor ki, vekâletlerden ayrı ola
rak mülhak bütçeli idarelerin hukuk müşavir
leri de Devlet Şûrasına âza seçilmişlerdir. Muh
terem Behzat Bilgin arkadaşımız buyurdular 
ki : Tefsir edersek makabline de şâmil olur. 
Evet bunu aleyhe tefsir ettiğimiz takdirde ha
kikaten vilâyetlerde üç sene hizmet etme mese
lesini bu nevi hukuk müşavirliklerine de teşmil 
babında bunun makabline şâmil olmıyacağı an
laşılır. Bu takdirde Şûrayı Devlete bugüne ka
dar seçilmiş olan âza arkadaşların durumları 
ne olacaktır? Yalnız o azaların durumu değil, 
bu azaların şimdiye kadar vermiş oldukları ka
rarların hukuki mahiyeti ne olacaktır? îşte bu 
bakımlardan tefsiri kabul ettiğimiz takdirde 

.çok kötü netice tevlidedeceği kanaat ve mülâ-
hazasiyle diğer arkadaşlarımın mütalâasına iş
tirak ederek Adliye Encümeni mazbatasının ka
bulünü tekrar rica ederim. 

REİS — Kifayeti müzakere takriri vardır, 
onu okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Görüşmeler kâfidir, müzakerenin kifayetini 

arz ve teklif ederiz. 
Kocaeli Mebusu Bingöl Mebusu 
Selâmi Dinçer Necati Araş 

REÎS — Kifayet aleyhinde Tevfik Şenocak. 

TEVFİK ŞENOCAK (Erzincan) — Muhte
rem arkadaşlar, Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu ar
kadaşımızın tatbikata taallûk eden husus hak
kında bâzı konuşmaları oldu. Bendeniz de tat
bikat bakımından müzakerelerin bâzı hususları
nın açıklanmasını rica ve istirham ediyorum. 
Bu bakımdan müzakerenin devamını arz ve ri
ca ederim. 

REİS — Müzakerenin kifayetini reylerinize 
arz ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Alâkalı bir takrir var, okuyoruz. 
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Yüksek Siyasete 

Adliye Encümeni mazbatasının reddiyle Büt
çe Encümeni mazbatasının kabulünü şifahi mâ
ruzâtıma müsteniden arz ve teklif ederim. 

İzmir Mebusu 
Behzat Bilgin 

RElS — Takriri kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 

Adliye Encümeni mazbatasını reyinize arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

3. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 
eski Ekonomi Bakanı ve Kocaeli Milletvekili Sır
rı Bellioğlu'nun hükümlü bulunduğu cezanın af
fı hakkındaki 5765 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin tefsiri hakkında takriri ve Adliye Encüme
ni mazbatası (4/89) (1) 

(Adliye Encümeni mazbatası okundu) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen yok, 

mazbatayı kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 64 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (2/199) (2) 

REÎS — Bu teklif hakkında Bütçe Encüme
ninin bir talebi vardır. Okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Gündemde bir defa görüşülecek maddeleri 

arasında bulunan Seyhan Mebusu Sinan Teke
lioğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 64 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ait kanun teklifinin tekrar görüşülmek üzere 
encümenimize iadesini rica ederim. 

Bütçe Encümeni M. M. 
Mazhar Şener 

RElS — Gündemin 46 nolu sırasında bulu
nan, Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka 
nun teklifinin Bütçe Encümenine geriverilmesi- i 
ne dair olan takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka

fi,) 26 ya ek mazbata zaptın sonundadır. 
(2) 210 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve Büt
çe Encümenine verilmiştir, efendim. 

Gündemle ilgili bir takrir var. Okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Gündemde bulunan teşriî masuniyetlerin kal

dırılmasına taallûk eden işlerin mahiyetlerini a 
acele neticeye bağlanması zaruri işlerden bulun
ması itibariyle diğer bütün işlere takdimen gö
rüşülmesini arz ve rica ederim. 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen Reisi 
Manisa Mebusu 
Muhlis Tümay 

REÎS — Bu okunan takriri reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

Teşriî Masuniyetlere taallûk ederi mazbata
ların müzakeresine başlıyoruz, efendim. 

5. — Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/177) (1) 

(Mazbata okundu) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı, efendim? 
HÎLMÎ DURA (Kastamonu) — Söz istiyo

rum. 
REÎS — Buyurun. 
HÎLMÎ DURA (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlar, mâruzâtım Malatya Mebusu Ahmet 
Fırat arkadaşımızın işlediği iddia olunan bir 
suçtan dolayı hakkındaki takibatın devre sonu
na bırakılmasına dair olan mazbatanın neticesi 
hakkında olmıyacaktır. 

Bendeniz mazbatadaki Muhtelit Encümenin 
esbabı mucibesi üzerinde durmak istiyorum. 
Muhtelit Encümen, isnadolunan suçun Teşkilâ
tı Esasiye Kanunumuzun 12 ve 27 nci maddeleri 
meyanmda olmadığı esbabı mucibesiyle takiba
tın devre sonuna bırakılmasına karar verildiği
ni bildirmektedir. 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 12 ve 27 nci 
maddelerinde sayılan suçlardan madudolmadı-
ğı için takibatın Devre sonuna bırakılmasına 

(1) 165 sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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dair serdedilmiş mucip sebep yerinde değildir. 
Bundan sonra alacağımız kararlarda Büyük 
Millet Meclisinin muayyen bir prensip ve gö
rüşe sahibolması bakımından bugün bu mesele
nin, kanaatimce, bu mucip sebep meselesinin, 
burada halledilmesi iktiza etmektedir. 

Teşriî masuniyet müessesesi bütün memleket
lerde muhtelif şekil ve derecelerde kabul edil
miş bir müessesedir. Ve mahiyeti itibariyle 
mebusa tanınmış, milletvekilliği vazifesinin ifa
sı dolayısiyle, bir hak ve salâhiyetten ibaret
tir, bir imtiyaz değildir. Bizim Teşkilâtı Esasi
ye Kanunumuzda teşriî masuniyetten bahseden 
bir tek madde vardır. Bu da Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzun 17 nci maddesidir ve bir meb
usun teşriî masuniyetinin kaldırılması için 12 
ve 27 nci maddelerinde yazılı suçlardan birinin 
işlenmiş olmasını şart koşmamaktadır. 

17 nci madde diyor ki; «Gerek intihabından 
evvel ve gerek sonra aleyhine cürüm isnadolu-
nan bir mebusun isticvabı veya tevkifi veyahut 
muhakemesinin icrası Heyeti Umumiyenin ka
rarma menuttur.» 

Binaenaleyh, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz
da teşriî masuniyet bahsinde tek madde 17 nci 
maddedir ve bu maddede de suçun adı gösteril
meden, aleyhinde her hangi bir cürüm isnado-
lunan mebusun isticvabı, tevkifi ve muhakeme
sinin icrası, Heyeti Umumiyenin kararma me
nuttur, denilmektedir. 

Muhtelit Encümenin esbabı mucibesinde gös
terilen 12 ve 27 nci maddeler teşriî masuniyetle 
alâkalı değildir. Bu maddelerde yazılı suçla
rın mebuslukla birleşemiyeceğini ve bu şekil
de suç işlemiş olan bir kimsenin mebus olama
yacağım bildirmektedir. Mebus olamamak baş
ka, mebusun mahkemeye gönderilmesi başkadır. 

Binaenaleyh Muhtelit Encümen, kanaatime 
göre, eğer mazbatasında gösterdiği esbabı muci-
bede ısrar etmekte ise hatalı yoldadır. 

27 nci madde şöyle diyor : 
«Bir mebusun vatana hiyanet ve mebuslu

ğu zamanında irtikâp töhmetlerinden biriyle 
müttehem olduğuna Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Heyeti Umumiyesi âzayi mevcudesinin 
sülüsam ekseriyeti ârasiyle karar verilir veya
hut 12 nci maddede münderiç ceraimden biriyle 
mahkûm olur ve mahkûmiyei kaziyei muhkeme 
halini alırsa mebusluk sıfatı zail olur.» 
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I Şu halde 27 nci madde itham, maddesidir. 

Bu madde ile mebusun teşriî masuniyeti kalk
maz, mebusun mebusluk sıfatı kalkar. Çünkü, 
«Mebusluk sıfatı zail olur» diyor. 

Binaenaleyh 27 nci maddeye göre, 2 /3 ekse
riyetle mebusluk sıfatı zail oluyor, kaldırılı
yor. Teşriî masuniyeti kaldırmaya lüzum yok
tur. Bu bir. 

İkincisi; 12 nci maddeye gelince : Teşriî ma
suniyetle ilgisi bile yoktur. 

12 nci maddeye göre : «Ecnebi hizmeti res-
miyesinde bulunanlar, mücazatı terhibiye veya 
sirkat, sahtekârlık, dolandırıcılık, emniyeti sui
istimal, hileli iflâs cürümlerinden biriyle mah
kûm olanlar, mahcurlar, tâbiiyeti ecnebiye id
diasında bulunanlar, hukuku medeniyeden ıs
kat edilmiş olanlar, Türkçe okuyup yazmak bil-
miyenler mebus iptihabolunamazlar.» 

Bu itibarla bu madde kimlerin mebus ola-
mıyacaklarmı gösterir bir maddedir. Binaen
aleyh ; biz, teşriî masuniyetin kaldırılması mes
elesini müzakere ederken, mebusun mebus in-
tihabedilemiyeecği bir suçu işlemiş olmasını şart 
koyamayız ve bu şekilde heyeti umumiyeye Ana
yasanın tanımış olduğu bir hakkı ortadan kaldı-

I ramayız. 
Teşriî masuniyetin kaldırılması mevzuunda 

j Meclis Heyeti Umumiyesi mutlak takdir hakkını 
haizdir. Bunun karşısında Dahilî Nizamname-

j nin bir 180 nci maddesi vardır. Zannediyorum 
j ki, Muhtelit Encümen bu madde üzerine esbabı 

mueibesini imal etmiş bulunmaktadır. Fakat bu 
maddeyi, Anayasanın mutlak sarahati karşısında, 
şimdi arz edeceğim şekilden başka türlü anla
maya imkân yoktur. 

| Dahilî Nizamnamenin 180 nci maddesinde 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 12 ve 27 nci 

j maddelerinde mevzuubahsedilen memnu fiiller
den biri isnadolunursa mebusun teşriî masuniye-
tinin kaldırılması hakkında encümen mazbata 
yapar, deniliyor. Teşkilâtı Esasiye Kanunumu-

| zun bu sarih hükmü karşısında bu nizamname 
i madesini sadece Meclisin teşriî masuniyeti kal-
I dırmaya mecbur olduğu halleri derpiş eden bir 
i hüküm olarak kabul etmeye mecburuz. Mebus iki 
I suç işliyebilir: 
1 Birincisi; Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 12 
; ve 27 nci maddelerinde yazılı suçlardır ki; bu 
j suçlar zaten mebuslukla birleşemez. Bu takdir-
! de Heyeti Umumiye ciddî bir teklifle karşılaşır-
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sa teşriî masuniyeti kaldırmaya mecburdur. İkin- ! 
cisi; bu iki maddede yazılı olmıyan diğer haller
de Meclis ihtiyari olarak teşriî masuniyetin kal- j 
dırılması hakkını haizdir. Binaenaleyh 180 nci 
maddeyi mecburi hallere münhasır madde olarak 
kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bu nokta üze
rinde durmuş olmamın sebebi, bugün tetkika sı
ra gelirse mütaakıp mazbatalarda birçok muha
lefet şerhleri gördüm. Suç hakaret teşkil ediyor. 
Muhtelit Encümen ekseriyeti demiş ki: «Mücaza-
tı terhibiyeden değildir, 12 ve 27 nci maddeler
deki suçlardan değildir, binaenaleyh teşriî ma
suniyeti kalkamaz.» Ekseriyet böyle demiş, bir 
kısım arkadaşlarımız buna muhalif kalmışlar. 
Fakat muhalefetteki esbabı mucibe başka. Onlar 
iddia ediyorlar ve diyorlar ki: «Bu, mücazatı 
terhibiyedir.» Buna lüzum yoktur arkadaşlar. 
Hakarettir veya başka suçtur. O suçun cezasının 
mücazatı terhibiye sayılıp sayılmadığımn müna
kaşasına lüzum yoktur. Hücazatı terhibiye ol
maması, Meclisin teşriî masuniyeti kaldırma hak
kını önleyemez. Peki, Meclisin ihtiyari kalacağı 
haller nedir? Bir mebus kabul edelim, otobüs 
biletçisini tokatlamış, ertesi gün yine tokatlamış, 
ertesi gün yine tokatlamış. Biz dört sene bu me
busun biletçiyi tokatlamasına müsaade edecek 
miyiz1? (Asla sesleri) Daha çirkin vakalar ola
bilir: Bir mebus Ulus meydanında bir kadmm 
kolunu sıksa bunun cezası mücazatı terhibiyeden 
değildir, dolandırıcılık değildir, irtikâp değil
dir, diye dört sene bu suçların mütemadiyen tek
rarına müsaade edecek miyiz? Bu, dünyanın 
hiçbir yerinde, hiçbir anayasada yoktur. Ya
hut, bir muhalif politika adamı her gün üç ki
şilik bir kalabalık karşısında bir taşın üstüne çı
kıyor, iktidar partisine, hükümet reisine veya 
başka bir devlet adamına taammüden sövüyor. 
Bir, iki, üç... Nihayet dört sene bu adamı söv-
mekte devam ettirecek miyiz? Veyahut, bir mu
vafık mebus muhalefet partisine, muhalefete men
sup bir politika adamına her gün sövmekte. Dört 
sene buna müsaade edecek miyiz? 

Şu halde, bunun ölçüsü, mebusun işlediği bu 
suçun efkârı âmmede ve Yüksek Mecliste hâsıl 
ettiği tepkidir. Bu suçu tehevvüren mi işlemiş, 
tesadüfen mi işlemiş, yoksa, mütemadiyen, kasdi 
mahsusla ve taammüden mi işlemiştir? Yüksek 
Meclis kararını verirken, encümenler kararını 
verirken bu cihetleri incelemek mecburiyetinde
dir, kanaatindeyim. Bu Mecliste evvelcede bu 
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meseleler münakaşa edilmiş, bu şekilde kararlar 
çıkmıştır. Meselâ B. M. Meclisin devre 6 içtima 
15, Zabıt ceridesinin 97 nci sayfasında Refik 
Şevket ince'ye ait sözlerini size aynen okuya
yım: 

« .. Heyeti Umumiye kararını verir ne de
mektir? Bu encümen mazbatasını aynen kabul 
eder, demek değildir. Meseleyi müzakere eder, 
kararım verir demektir. Bakacağız, bilmem fa
lan ve filân döğdüğünden dolayı maznuniyetin'? 
karar verilen.... 

Refik Şevket înce'nin evrakı buraya gelmiş, bi
zim Teşkilâtı Esasiye Encümeni malûm klişe dâhi
linde devre sonuna talik etmiş, bir arkadaş bu
raya çıkıp, bu adamın muhakemesinin icrası 
lâzımdır, mahkemeye teslim edilmelidir, diye
bilir...» 

Muhterem, arkadırlar; bu mütalâayı şahsi 
bir mütalâa olarak zikretmiyorum. Teşkilâtı 
Esasiye Kanunumuzun sarih hükmü budur. Teş
riî masuniyet müessesesinin ihdasına saik olan 
sebep budur. Ve bugün bütün lünya memleket
lerinin anayasalarında da aynı şekilde hiçbir 
suç tahdidi yapılmadan umumi heyetlere mut
lak bir hak tanınmıştır. Batı Almanya'nın 1949 
tarihli Anayasasında «Meşhut suç ve fiili taki-
beden günde yakalanma haii müstesna millet
vekilleri, federal parlâmentonun izni olmaksı
zın cezayi müstelzim fiillerden dolayı takibata 
mâruz bırakılamaz, veya tevkif edilemez.» diye 
zikrediliyor. 

Fransa'da «suçüstü hali müstesna, bir parlâ
mento üyesi görevinin devamı müddetince cina
yet ve cünha sebebiyle ancak mensübolduğu mec
lisin müsaadesiyle konuşturulabilir.» diye Ana
yasaya geçmiştir. 

İsrail de «Meclisin rızası olmaksızın her hangi 
bir milletvekili aleyhinde cezai kovuşturma 
yapılamaz.» diye mevzuatına geçirmiştir. 

Bütün dünya memleketlerindeki mevzuat ve 
tatbikat byledir ve teşriî masuniyetin kaldırıl
ması için muayyen suçların işlenmiş olması gibi 
bir kayit ve şart mevcut değildir. 

Bizim memleketimizde şimdiye kadarki tat
bikat bu meselede Meclisin tamamen serbest've 
muhayyer bulunduğu merkezindedir. Ayrıca bu 
mevzudaki ilmî neşriyat ta benim mütalâamı te
yit ve takviye edecektir. İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Esas Teşkilât Hukuku Ordi-
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naryüs Profesörü Ali Fuat Başğil'in Hukuk Fa
kültesi mecmuasının 1941 tarih ve 7 nci cildinin 
birinci sayısında teşriî masuniyet mevzuunda ge- i 
niş bir etüt vardır. Buradan çok kısa olmak üze
re bâzı noktaları arz edeyim. 

«Umumi Heyetin vazifesi : Son karar umumi 
heyetindir. Heyet ne İhzari ve ne Muhtelit encü
menlerin mütalâa ve kararlariyle bağlı olmaksı
zın re'sen düşünecek, tartacak ve son kararı ve
recektir. 

Umumi Heyet birkaç ihtimal ile karşılaşabilir 
ki, bu ihtimallere göre kâh itham kararı verir, 
kâh teşriî masuniyetin ref'ine karar vermeye 
mecbur olur, kâh teşriî masuniyetin ref'ine veya 
ademiref'ine karar vermekte serbest ve muhtar 
kalır.» 

Profesör teşriî masuniyeti ikiye ayırıyor. 
(Benim az evvel arz ettiğim hususu) Biri 
mecburi haller diğeri ise ihtiyari hallerdir. 

Mecburi haller : «Umumi heyet, mebusa 
isnacl edilen suçun Teşkilât Kanununun 12 nci 
maddesinde sayılan, meselâ sahtekârlık, do
landırıcılık gibi bir suç olduğunu görürse 
teşriî masuniyetin ref'ine âdi ekseriyetle ka
rar verir bu kararı vermeye mecburdur» Bu 
mecburiyet az evvel de arz ettiğim gibi is
nadın ciddiliği, delillerinin durumunun müsait 
olmasına bağlıdır.* «12 nci maddede sayılan 
suçlardan biri ile mebusluk sıfatı içtima ede
mez. Bir kimse mebusluğundan evvel bu gibi 
suçlardan biri ile mahkûm olmuş ise, mebus 
intihabedilemiyeceği gibi; mebusluğu esna
sında mahkûm olursa, mebusluk sıfatına kaybe
der. Binaenaleyh ummui heyet, mahkeme 
hükmüne intizaren masuniyeti refederek ta
kibat ve muhakemenin icrasına müsaade et
meye mecburdur. Tâ ki, neticede mebusluk sı
fatının devam edibetmediği tahakkuk etsin.» 

«Teşriî masuniyetin ref'inin ihtiyari olması 
hali : Umumi Heyet isnadolunan suçun T'eşkilâtı 
Esasiye Kanununun 27 nci maddesinin 2 nci fık
rasında, 12 nci maddeye atfen gösterilen suç
lardan başka bir suç olduğuna kanaat hâ
sıl ederse; bu takdirde ve yalnız bu takdir
de teşriî masuniyetin kaldırılmasına veya 
kaldırılmamasma karar vermekte serbest ve 
muhtardır. Suça atfedeceği ehemmiyete gö
re, masuniyeti ister ref, ister takibat ve muha -
kemenin icrasını, devre sonuna talik eder. 
Bu hususta Umumi Heyet hâkimdir. Mecburi 
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ref i kararında olduğu gibi, burada da ref i 
kararının nisabı âdi ekseriyettir. 

İlâve edelim ki, Meclis isnadolunan suçu 
bir hâkim gibi tetkika girişmez; isnuriın ciddî 
olup olmadığına bakar ve suçun ehbmmiya 
tine göre kararını verir.» 

Mâruzâtım ilk tetkik olunan Ahmet Fırat '
ın mazbatasına tesadüf etti. Başlangıçta da 
arz ettiğim gibi Ahmet Fıra t 'a isnadolunan 
suçtan dolayı takibatın devre sonuna bırakıl
ması hakkında tanzim olunan mazbata ile 
beraberim. Ancak mucip sebebi doğru bulmu
yorum ve mütaakıp çalışmalarımız k-in mah
zurlu görüyorum. Encümenin buna nazarı dik
katini celbediyorum. 

REİS — Encümen. 
MUHTELİT ENCÜMEN REİSİ MUHLİS 

TÜMAY (Manisa) — Efendim, müzakere mev
zuu olan rapor, Malatya Milletvekili Ahmet Fı
rat arkadaşımızın teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması veya kaldırılmaması hususunda tanzim edil
miş olan rapordur. Benden evvel konuşan Hilmi 
Bey arkadaşımız Muhtelit Encümen raporuna iş
tirak etmekte, fakat esbabı mucibe üzerinde ayrı 
fikir taşımaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, teşriî masuniyet mü
essesesi, hemen hemen Parlâmentoların hayatı ile 
eşit bir müessese olarak vücuda gelen ve yaşıyan 
bir müessesedir. Bizde de bunun tatbiki Meclisin 
doğuşu ile başlamıştır. Gerek encümende gerek
se Heyeti Umumiyede bir mesele müzakere edi
lirken kanun ve tüzükler incelenir ve bu hususta 
daha evvel encümenlerin ve Meclisin ne gibi ka
rarlar aldığı tetkik olunur ve bütün bunlar göz 
önüne alınarak karar verilir. Hilmi Bey arkada
şım diyorlar ki; Anayasada teşriî masuniyetin 
kaldırılmasına dair sarih bir hüküm yoktur. Biz 
de bu hususta Anayasada sarih hüküm olduğu
nu iddia etmiyoruz. Biz bir meseleyi tetkik eder
ken Anayasanın 12 nci ve 27 nci maddelerini 
göz önünde bulundurduk. Bu maddelerden biri 
bâzı suçların mebusluğa mâni olduğu, bâzıları, 
hadis olduğu zamanda mebusluğun kaldırılaca
ğına taallûk etmektedir. 

Meclis kendi faaliyetini İçtüzük hükümlerine 
göre tanzim etmektedir. İçtüzüğün teşriî masuni
yetin kaldırılmasına ait müstakil bir faslı var
dır. Arkadaşım da temas etti bu faslın 180 nci 
maddesini müsaade ederseniz okuyayım: 
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ve 27 nci maddelerinde mevzuubahsolan memnu 
fiillerden biri isnadolunur ve İhzari Encümen 
tetkikat neticesinde buna kanaat hâsıl ederse teş
riî masuniyetin ref'i lüzumuna dair müdellel bir 
mazbata tanzim ve Muhtelit Encümene takdim 
eder. 

Eğer isnadolunan memnu fiil yukarda zikre
dilen maddelerde sayılan nevilerden değilse ih
zari Encümen takibat ve muhakemenin Devre so
nuna taliki hakkında bir mazbata tanzim ve ke-
zalik Muhtelit Encümene takdim eder. 

Muhtelit Encümen, bu bapta ikinci bir karar 
ittihaz eder.» Diyor. Binaenaleyh bizim encüme
nimiz de İhzari Encümenin yapmış olduğu tetki-
katı musip gördüğü için onu aynen kabul et
miştir. Yüksek Heyetiniz bütün meselelerde ol-, 
duğu gibi istediği karara varabilir. Yalnız bu
rada İçtüzüğün gayet sarih bir hükmü vardır: 
Mebusa isnadedilen suç 12 ve 27 nci maddelerde 
yazılı suçlardan ise ve buna ait delil kandırıcı 
mahiyette bulunuyorsa masuniyetin kaldırılması
nı mütalâa eder, bunun haricinde ise devre sonu
na bırakır, diyor. Binaenaleyh biz bundan ev
vel tanzim edilen mazbatalara ve Meclisin bu 
hususta aldığı kararlara istinadederek ve bu es
babı mucibe ile mazbatamızı huzurunuza getir
miş bulunuyoruz. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

EEİS — Başka söz istiyen var mı efendim? 
Enver Batumlu. 
ENVER BATUMLU (Seyhan) — Çok muh

terem arkadaşlar, bütün hukuk devletlerinde 
idare edenleri birtakım fiil ve hareketlerinden 
dolayı parlâmentonun ve parlâmentoda temsil 
olunduğu kabul olunan millî hâkimiyetin korun
ması için bâzı muafiyetlerle mücehhez kılmak, 
siyasi bir doğum halinde modern literatürde 
ve demokratik doktrinde yer almış bulunmakta
dır. Bu itibarla teşriî masuniyet müessesesini, 
bir bakımdan mebusun vazifelerine bağlı fonk
siyonel bir salâhiyet, diğer taraftan onun suiis
timalini önlemek bakımından bir âmme intizam 
müessesesi olarak mütalâa etmek ve meselenin 
ilmî hüviyetini bu şekilde tesbit etmek icabeder. 
Bütün memleketlerin, hukuk devleti olarak de
mokrasiyi benimsemiş bütün memleketlerin ana
yasalarında teşriî masuniyet müessesesi, doktrin
de uzun münakaşalara sebebolmakla beraber, 
müesseseleşmiş bulunmaktadır. Fakat bizim Teş
kilâtı Esasiye Kanunumuz bir ihtilâl anayasası 
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olmak haysiyetiyle, saltanatın yıkılması ve onun 
yerine demokratik bir cihazın teessüsü esnasın
da, bir taraftan saltanata karşı reaksiyoner bir 
hüviyet, diğer taraftan kurulan rejimi tarsin * 
bakımından müspet bir temayülü nefsinde 
cemetmiş olan İkinci Büyük Millet Meclisi ta
rafından yapıldığı için 1924 Anayasası, saltana
tın yerine kaim olan Büyük Millet Meclisini ve 
dolayısiyle mebusları geniş salâhiyetlerle teçhiz 
etmiş bulunmaktadır. Bu itibarla bizim ihtilâl 
Anayasamızın muafiyet müessesesi hususunda 
çizdiği sınır, diğer memelketlerin anayasaları
nın çizmiş olduğu hudutlardan ook daha geniş
tir. Bir defa mebusların Millet Meclisindeki be
yan ve mütalâalarını dışarda tekrarlamaları ha
linde mesul tutulmamaları diğer memleketlerin 
anayasalarında yoktur. Mevcut değildir. Bu 
mesele, uzun boylu münakaşa mevzuu edilmiş
tir. Fakat biraz evvel arz ettiğim gibi demokra
tik bir müessese kurmak için, Büyük Millet Mec
lisinde o gün tezahür ve tecelli eden bu iradeyi 
alkışlamamak elden gelmez. Fakat şartlar değiş
tikçe, normal vaziyete avdet edince, Teşkilâtı 
Esasive Kanunumuzun teşriî masuniyetlere dair 
koymuş olduğu hükümlerin tatbikatta bâzı ak
samaların doğmasına da sebebiyet vermiş oldu
ğunu söylemek icabeder. Hem Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzun ruhuna hâkim olan prensipler 
bakımından, hem de maddelerin tekniği itibariy
le umumiyetle beliren hukuki icap bakımından 
bu müessesenin zaman zaman mebusun fonksi
yonel salâhiveti haricinde işlediğini maalesef 
görmekteviz. Yalnız meselenin burada şimdi teş
riî masunivetlerin kaldırılması konuşulur ve ka
rara bağlanacak durumda bulunurken müzake
resini biraz daha dikkat edilmesi lâzımgelen bir 
husus telâkki etmekteyim. Eğer daha vazıh' arz 
edilmek istenirse demek istiyorum ki biz bu 
meseleyi, daha evvel, teşriî masuniyetlerin gö
rüşülmesinden önce daha salim bir şekilde 
mevzuubahsetseydik, daha iyi olabilirdi. Yal-
mz işaret etmek istediğim husus, bizim Muhtelit 
Encümen olarak ifade ettiğimiz sebeplerin mü
nakaşa mevzuu olduğu şu anda, teşriî masuni
yetler hakkında Büyük Millet Meclisimiz karar 
almaya hazırlanırken ihzari bir konuşma yap
mak içindir. 

Şimdi arkadaşlar, Dura arkadaşımızın da işa
ret ettiği gibi Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 
koymuş olduğu prensipler doktrinde uzun müd-
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det münakaşa mevzun olmuştur. Hukukçuları
mızın birçoğu, bu müessesenin tashih edilmesi
ni, normal şartların avdetiyle yeni baştan göz
den geçirilmesini açıkça beyan etmişlerdir. Bu
nu böylece kaydettikten sonra bir parlâmento 
jüris prüdansı da vardır, bunu nazarı itibara al
mak lâzımdır. Ayrıca bizden çok daha evve de
mokratik hayata girmiş memleketlerin tatbikatı 
mevcuttur, bunları da nazarı itibara almak lâ
zımdır. Şimdi teşriî masuniyeti kaldırmak ister
ken, bir taraftan masuniyetin hudutlarını daha 
dar bir sahaya irca edip mebusların parlmanter 
vazifelerini yapmalarını zedelemek gibi bir va
ziyet doğabilir. Bunun aksine olarak lüzumun
dan fazla genişletmek gibi bir yola gidilerek 
parlmanter vazifenin ifası için konulan bu mü
esseseyi suiistimale gitmek gibi bir mahzur hu
sule gelebilir. Arkadaşlar, malûmuâlinizdir ki, 
teşriî masuniyet müessesesi, ancak mebusun 
parlmanter vazifesini lâyıkiyle ifa edebilmesi için 
vaz'edilmiştir. Ve mebusum şahsını himaye babında 
bir imtiyaz değildir. Mebusun vazifesini, meclis va
zifesini bihakkin ifa edebilmesi için kendisine ta
nınmış olan bir muafiyettir. Yoksa bir imtiyaz 
değildir. Yani hiçbir vazife ve salâhiyet karşı
lığı olmayan müstesna bir menfaat değildir. Bi
lâkis memleket için, millet için temsil edilmek
te bulunulan salâhiyetlerin ifası için, vatani va
zifenin yapılabilmesi için mebusa tanınmış bir 
imkândır. İşte meseleyi bu bakımdan mütalâa 
ederek, bu ruh atmosferinin çerçevesi içinde 
teşriî masuniyeti tetkik etmek ve ona göre ka
rara bağlamak, Muhtelit Encümenin zihniyeti
ne hâkim olmuştur. Biz meseleyi bu şekilde in
celedik. 

îçtüzükün 180 nci, Anayasanın 12, 17 ve 27 
nci maddelerini hâdiselere tatbik ederken yani 
teşriî masuniyetin kaldırılıp kaldırılmıyacağı 
hususunu incelerken bu hükümler çerçevesi için
de mütalâa yürüttük ve karara vardık. 

İşte Tâli Encümenle, İhzari Encümenin ka
rarları bu mantığa uygun olarak alınmıştır. Fa
kat bütün bunların fevkinde ve bunlara bağlı 
olmıyarak Büyük Millet Meclisinin kararı dâ
vayı halledecektir. 

Biz, teşriî masuniyet meselesini komisyon 
olarak bu ölçülerle incelemiş, karara bağlamış 
bulunmaktayız. Filhakika 27 nci maddenin şü
mulüne giren vatana ihanet ve irtikâp suçları 
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halinde müttehemdir veya masumdur diye ka
rar verebiliriz. 

Onun dışında Anayasa'nm 12 nci maddesinin 
sınırları dâhiline giren bir suçun bir mebus ta
rafından işlenmesi halinde ki, bu takdirde Yük
sek Meclisin ve encümenlerin, teşriî masuniye
tin kaldırılması veya kaldırılmaması gibi tercih 
hakkı değil, refi mecburiyeti vardır. Biz daha 
evvelki tatbikatımızı da göz önüne alarak, bil
hassa mebusların parlmanter vazifelerini selâ
metle yapabilmek için, kararlarımızı her türlü 
şek ve şüpheden kurtarmak, azade kılmak için, 
teşriî masuniyetin kaldırılmasını bu dar çerçe
ve içerisinde karara bağladık. 

Ve eğer mebusun işlemiş olduğu suç 12 nci 
maddenin sınırları dahilindeki suçlardan değil
se bu takdirde teşriî masuniyetlerin kaldırılma
sının devre nihayetine bırakılmasına karar ver
dik. Tabiatiyle bütün bunların fevkinde karar, 
demin arkadaşımızın da gayet güzel arz ettiği 
gibi, Büyük Meclisin yüksek salâhiyetleri dahi
lindedir. Yani bir taraftan komisyonlarımızın 
Anayasanın 27 nci maddesinin şümulüne giren 
suçlar halinde vatana ihanet ve irtikâp gibi bir 
vaziyet çok şükür yoktur, müttehimdir, veya 
masumdur, hükmünü vermesi ve onu Meclise 
getirmesi; onun dışında 12 nci maddedeki, me
buslukla içtimai caiz olmıyan suçlardan birinin 
işlenmesi halinde karar vermesi ve onu Yüksek 
Meclise getirmesi bunlar yanında suçun ehemmi
yetine göre parlmanter vazife yanında ihmali 
lâzımgelip gelmediği hususunda, Büyük Millet 
Meclisinin ihtiyari olarak, bütün bu kararlara 
tâbi olmadan karar vermek serbestisini düşüne
rek meseleyi geniş bir şekilde mütalâa ettik. 
Yalnız hakikatlere sadakat için söylememiz lâ
zımdır k i ; dünya parlâmentolarında ve bilhassa 
büyük hukukçu otoriteler teşriî masuniyetin her 
zaman, her an kaldırılması lehinde fikir beyan 
etmemişlerdir. Şimdi onlardan size, müsaade 
ederseniz bir küçük misal arz edeceğim. 

Binaenaleyh, bizi ulaştıracağı karine ise şim
diye kadar cari olan doktrinlerin bizi ulaştırmış 
olduğu karinenin tamamiyle aksinedir. Bu iti
barla takibata müsaade verilmemesi lehinde ka
nuni bir karinenin mevcudolduğunu ve müsaa
denin ancak pek ağır sebeplerin bulunması ha
linde verilebileceğini söylemek icabeder. 

Bu mütalâa meşhur hukukçu Bertelemi'nin 
mütalâasıdır. 
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Fakat bütün bunlarla beraber karar Büyük 

Meclisinizindir. Biz, meseleyi bu şekilde mütalâa I 
edip mazbatamızı tanzim etmiş bulunmaktayız. 

REÎS — Mazbata hakkında başka söz istiyen 
yok. Ahmet Fırat burada mı? (Yok sesleri) 
Dahilî Nizamnamenin 180 nci maddesinin son 
fıkrasına göre isterse mebus encümende ve 
Heyeti Umumiyede kendini müdafaa eder veya 
ettirir, kaydı vardır. «İsterse» kaydı olduğuna 
göre kendisinin Heyeti Umumiyede bulunma
ması mazbatanın reye konmasına mâni değildir. 
Mazbatayı reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ahmet Fırat hakkındaki takibat ve muha
kemenin yapılması Devre sonuna bırakılmıştır. 

6. — Tekirdağ Mebusu Fethi Mahramlı'nın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/227) (i) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz efendim. 
(Mazbata okundu.) 
REİS —Mazbata hakkında söz istiyen yok. 

Mazbatayı reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Mazbata kabul edilmiş, Fethi 
Mahramlı hakkındaki takibat ve muhakeme
nin yapılması Devre sonuna bırakılmıştır. 

7. — İzmir Mebusu Rauf OnursaVın teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/219) (2) 

(Mazbata okundu.) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen yok. 

Mazbatayı reyi âlilerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Rauf Onursal hakkında yapılmak istenen 
takibat ve muhakeme Devre sonuna bırakılmış
tır. 

8. — Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'ın teş
riî masuniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/397) (3) I 

(1) 166 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 167 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(3) 168 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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REİS — Mazbatayı okuyoruz efendim. 
(Mazbata okundu.) 
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı efendim? Söz istiyen olmadığına göre maz
batayı reyi âlinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Mazbata kabul edilmiştir. 

Sadettin Yalım hakkında yapılmak istenen 
takibat ve muhakeme Devre sonuna bırakılmış
tır. 

9. — Erzurum Mebusu Esat TunceVin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/249) (1) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz efendim. 
(Mazbtaa okundu.) 
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı efendim? Söz istiyen olmadığına göre maz
batayı reyi âlinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Mazbata kabul edilmiştir. 

Esat Tuncel hakkında yapılmak istenen ta
kibat ve muhakeme Devre sonuna bırakılmıştır. 

10. — İstanbul Mebusu Ziya Köktürk ve 
Siird Mebusu Suat Bedük'ün teşriî masuniyet
lerinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi 
ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/300) 
(2) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Mazbata odundu) 
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen yok. 

Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenie"... Labul edilmiştir. İstanbul 
Mebusu Ziya Eökıürk ve Siird Mebusu Suat 
Bedük haklarında yapılmak istenen takibat ve 
muhakeme Devre sonuna bırakılmıştır. 

11. — Ur fa Mebusu Aziz özbay'm teşriî ma
suniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tezke
resi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenle
rinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/325) (3) 

(1) 169 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 170 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(3) 171 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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REÎS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Mazbata okundu) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen yok. 

Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Urfa Mebusu Aziz Özbay hakkında yapıl
ması istenen takibat ve muhakeme Devre sonuna 
bırakılmıştır. 

12. — Eskişehir Mebusu Hicri Sezen'in teş
riî masuniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/296) (1) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Mazbata okundu) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı? Yok. Mazbatayı yüksek reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mazbata 
kabul olunmuş, Hicri Sezen hakkında yapılmak 
istenen takibat ve muhakeme Devre sonuna bıra
kılmıştır. 

13. — Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoglu'nun 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Afiliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/222) (2) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz., efendim. 
(Mazbata okundu) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı? Yok. Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Mazbata kabul 
edilmiş ve Kâmil Kırıkoglu hakkında yapılmak 
istenen takibat ve muhakeme Devre sonuna bıra
kılmıştır. 

14. — Zonguldak Mebusu Hakkı Hilâlcı'nm 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair Başve
kâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliyfi 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/285) (3) 

RREÎS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Mazbata okundu.) 

(1) 172 sayılı matbua* zaptın sonundadır. 
(2) 173 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(3) 174 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı? (Yok, sesleri) 
Mazbatayı reyi âlinize arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Mazbata kabul edilmiş ve 
Hakkı Hilâlcı hakkında yapılmak istenen takibat 
ve muhakeme Devre sonuna bırakılmıştır. 

15. — Eskişehir Mebusu Hicri Sezen'in teş
riî masuniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâ
let tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/295) (1) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu.) 
REÎS — Mazbatayı reyi âlinize arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mazbata ka
bul edilmiş ve yapılmak istenen takibat ve mu
hakeme Devre sonuna bırakılmıştır. 

16. — Kars Mebusu İbrahim Us'un teşriî ma
suniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tez
keresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbata
sı (3/326) (2) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu.) 
CELÂL TÜRKGELDÎ (İstanbul) — Muha

lefet şerhi de okunsun. 
(Muhalefet şerhi de okunsun, sesleri.) 
REÎS — Muhalefet şerhini de okuyoruz. 
(Muhalefet şerhi okundu.) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen yok. 
Mazbatayı reyi âlinize arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Mazbata 
encümene iade edilecektir. (Hayır, hayır sesleri) 

MEHMET ALÎ SEBÜK (İzmir) — Hayır 
böyle şey yoktur. Muhalefet şerhi kabul edilmiş 
demektir. 

REÎS — Takrir verilmediğine göre mazbata
nın encümen tarafından tanzimi zaruridir. Maa-
haza yüksek karar Meclise aittir. 

Teşriî masuniyetin kaldırılması mevzubahis
tir. Encümen konuşacak mı? 

MUHTELİT ENCÜMEN NAMINA ENVER 
BATUMLU (Seyhan) — Encümenin itirazı yok
tur. iştirak ediyoruz. . 

(1) 175 sayılı matbua zaptın sorvulndadır. 
(2) 178 sayılı matbua zaptın sonundadır. 



î : 84 2 .7 
REİS — Efendim, bu hususta gerek Dahilî 

Nizamnamemizde ve gerekse teamüller arasında bu
na benziyen hiçbir muameleye tesadüf edilmemek
tedir. Bu bakımdan Yüksek Heyetinizin verece
ği kararlar en büyük teamül ve esas olduğuna 
göre bu husustaki mazbatayı kabul etmiyen yük
sek reyleriniz karşısında tekrar reyi âlinize mü
racaat ediyoruz. Muhalefet şerhinde olduğu veçhi
le ibrahim Us'un teşriî masuniyetinin kaldırılma
sını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiş ve teşriî masuniyeti 
kaldırılmıştır efendim. ' 

17. — Hatay Mebusu Sekip İnaVın teşriî ma
suniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tez
keresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbata
sı (3/310) (1) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz efendim. 
(Mazbata okundu) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen yok

tur. Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler-.. Etmiyenler.. Mazbata kabul edilmiş 
ve yapılmak istenen takibat ve muhakeme Dev
re sonuna bırakılmıştır. 

18. — Bursa Mebusu Ali Ferruh Yücel'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esaisiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/213) (2) 

(Mazbata okundu) 
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı? Mazbatayı reyi âlinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Mazbata kabul edilmiş, 
yapılmak istenen takibat ve muhakeme Devre' 
sonuna bırakılmıştır. 

19. — Hatay Mebusu Şemsettin Mursaloğlu' 
nun teşriî masuniyetimin kaldırılması hakkımda 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
men mazbatası (3/217) (3) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz efendim. 
(Mazbata okundu) 
REÎS ~— Mazbata hakkında söz istiyen var 

(1) 179 sayılı matbua, zaptın sonundadır. 
(2) 180 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(3) 181 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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mı? Yok. Mazbatayı yüksek reylerinize arz edi
yorum : Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiş ve yapılmak istenen takibat ve 
muhakeme Devre sonuna bırakılmıştır. -

20. — Konya Mebusu M. Küstü ÖzaVın teş
riî masuniyetinin kaldırılmmı hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Emsiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen' 
mazbatası (3/221) (1) 

REÎS — Mazbatayı okutuyorum efendim. 
(Mazbata okundu) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı efendim? Yok. Maddeyi yüksek reylerinize 
arz ediyorum : Kabul edenler.. Kabul etmiyen
ler.. Kabul edilmiş, yapılmak istenen takibat ve 
muhakeme Devre sonuna bırakılmıştır. 

21. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/220) (2) 

REÎS —• Mazbatayı okutuyorum. 
(Mazbata okundu) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı? Mazbatayı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Mazbata kabul edilmiş, 
yapılmak istenen takibat ve muhakeme Devre 
sonuna bırakılmıştır. £ 

22. — Eskişehir Mebusu Hicri SezeıÜin teş-
.riî masuniyetinin kaldırılması hakkmda Başve
kâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/167) (3) 

REÎS — Mazbatayı okutuyorum. 
(Mazbata okundu) 
REÎS — Mazbata hakkında*söz istiyen var 

mı? Mazbatayı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Mazbata kabul edilmiş, 
yapılmak istenen takibat ve muhakeme .Devre 
sonuna bırakılmıştır. 

23. — Hiird Mebusu Suat BedÂik'ün, teşriî 
masuniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâlet 

(1) 182 sayılı matbua zaptın sonundadır, 
(2) 183 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(3) 184 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/311) (1) 

REİS — Mazbatayı okutuyorum. 
(Mazbata okundu) 
REÎS —. Mazbata hakkında söz istiyen 

var mı? Mazbatayı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Mabzata kabul 
edilmiş yapılmak istenen takibat ve muhakeme 
Devre sonuna bırakılmıştır. 

24. — Konya Mebusu Mustafa Bağrıaçık'ın, 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
men mazbatası (3/298) (2) 

REÎS — Mazbatayı okutuyorum. 
(Mazbata okundu) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen 

var mı? Mazbatayı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Mabzata kabul 
edilmiş yapılmak istenen takibat ve muhakeme 
Devre sonuna bırakılmıştır. 

25. — Zonguldak Mebusu Hakkı Eilâl-
cı'ntn, teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasi
ye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muh
telit Encümen mazbatası (3/231) (3) 

REtŞk— Mazbatayı okuyoruz efendim. 
(Mazbata okundu) 
RE IS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı? Yok. Mazbatayı reyi âlinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, ve 
yapılmak istenen takibat ve muhakeme Devre so
nuna bırakılmıştır efendim. 

26. — Siird Mebusu Veysi Oran'm, teşrn 
masuniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/226) (4) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz efendim, 
(Mazbata okundu) 

(1) 185 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 186 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(3) 187 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(4) 188 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen vat 

| mı? Yok. Mazbatayı reyi âlinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, ve 
yapılmak istenen takibat ve muhakeme Devre so
nuna bırakılmıştır efendim. 

27. — Ankara Mebusu Dağistan Binerbay'm, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/200) (1) 

RElS — Mazbatayı okutuyorum. 
(Mazbata okundu) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı? Mazbatayı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Mazbata kabul edilmiş ta
kibat ve muhakeme Devre sonuna bırakılmıştır. 

28. — Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın, teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/187) (2) 

REÎS — Mazbatayı okutuyorum. 
(Mazbata okundu) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı? 
Bu mazbata üzerinde bir takrir vardır, okuyo

ruz, efendim. 
Yüksek Reisliğe 

Mazbatanın reddiyle teşriî masuniyetin kaldı
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Antalya Mebusu 
Attilâ Konuk 

REÎS — Okunan takriri reyinize arz ediyo
rum : Takririn dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Mazbatayı reyinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Mazbata kabul edilmiş, ya
pılmak istenen takibat ve muhakeme Devre sonu
na bırakılmıştır. 

Gündemin teşriî masuniyetlere ait maddele
rinden 47 nei maddeden itibaren müzakereye de
vam ediyoruz. 

29. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, teşriî ma
suniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tezke-

(1) 189 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 190 sayılı matbua zaptın sonundadır, 



İ : 84 2 .7 , 
resi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerin
den mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/327) (1) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu) ı 
REÎS — Mazbata hakkında Sırrı Atalay'm 

Riyaset makamına müracaatı vardır. Müracaa
tında diyor ki ; teşriî masuniyetlere ait, gündem
deki şahsıma ait mevaddm, başka bir güne talik 
edilmesi suretiyle müdafaa hakkımın tanınması
nı teklif ediyorum. (Gürültüler) Müsaade buyu-' 
run. Dahilî Nizamnamenin 180 nci maddesinin 
son fıkrası, «o mebus isterse ihzari encümende, 
muhtelit encümende ve Heyeti Umumiyede ken
dini müdafaa eder veya bir arkadaşına ettirir.» 
Kaydını ihtiva etmektedir. 

Bu itibârla kendisinin bulunması meşrut de
ğildir, isteseydi bulunabilirdi. Bulunmaması 
karşısında. Dahilî Nizamname ahkâmına göre 
kendisinin müdafaa hakkına taallûk eden baş- ' 
kaça hiçbir madde mevcut değildir. Binaenaleyh 
müzakereye devam etmek suretiyle mazbatayı • 
oyunuza arz edeceğim. Riyaset, vâki müracaat 
karşısında keyfiyeti ıttılaınıza arz etmekle ikti
fa edecektir. 

FERÎD ALPÎSKENDER (Tekirdağ) — En
cümen adına söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
MUHTELİT ENCÜMEN NAMINA FERÎD 

ALPÎSKENDER (Tekirdağ) — Muhterem ar
kadaşlar, Sırrı Atalay Beyi dinledik. Kendileri 
faize yazılı olarak da müracaat etmiş ve îhzari 
Encümende kendisim müdafaa edeceğini bildir
mişti. îhzari Encümende müdafaasını yaptı. İh
zari Encümen olarak aldığımız müdafaa, Muh
telit Encümen adına idi, buraya, yani huzuru 
âlinize de gelebilirdi. Gelmediğine göre kendi
sini mutlaka getirmek mecburiyetinde değiliz. 
Bu hususta dileği eneümenimizce yerine getiril
miştir. Hakkı müdafaasına taallûk eden Heyeti 
Umumiyeye ait dileğini kabul etmek de, etme
mek de caiz olabilir. Takdir Yüksek Heyetinizin
dir. 

REÎS — Efendim, Riyaset beyan etti, Nizam
namedeki hüküm şartidir. «İsterse» diyor. İste
se idi kendisine müdafaa imkânı verilirdi, bu 
imkân başkası tarafından kullanılırdı. 

Mazbatayı reylerinize arz ediyorum, kabul 

(1) 224 sayılı matbua zaptın somundadır. 
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edenler... Etmiyenler.. Mazbata kabul edilmiş 
ve teşriî masuniyeti kaldırılmıştır. 

30. — Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu'-
nun, teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
men mazbatası (3/329) (1) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu.) 

REÎS — Osman Alişiroğlu burada mı? Yok. * 
Olmadığına göre Dahilî Nizamname gereğince 
yapacak muamele yoktur, Mazbatayı reylerinize 
arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Maz
bata kabul edilmiş, teşriî masuniyeti kaldırıl
mıştır. 

31. — Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'-
nın, teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası (3/349) (2) 

REİS — Mazbatayı okutuyoruz, efendim. 
(Muhtelit Encümen mazbatası okundu.) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen yok

tur. Mazbatayı reyi âlinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.... Etmiyenler... Mazbata kabul edilmiş, 
takibat ve muhakeme Devre sonuna bırakılmış
tır. 

32. — Kars Mebusu Sırrı Atalay ve Kırşe
hir Mebusu Osman Alişiroğlu'nun teşriî masu
niyetlerinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tez
keresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbata
ları (3/328) (3) 

REÎS — Efendim, bu mazbata beş kararı ih
tiva etmektedir, sırayla okuyacağız. 

(Muhtelit Encümenin (36) karar mazbatası 
okundu.) 

REİS — Mazbata hakkında söz istiyen var 
mı, efendim? Yoktur. Mazbatayı reyi âlinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mazba-
at kabul edilmiş ve teşriî masuniyetin bir kısmı 

(1) , 225 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 226 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(3) 251 sayılı matbua, zaptın sonundadır. 
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kaldırılmış bir kısmı da Devre sonuna bırakıl
mıştır. 

REİS — İkinci mazbatayı okuyoruz. 
(Sırrı Atalay hakkındaki 37 karar numaralı 

mazbata okundu.) 
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı? Olmadığına göre mazbatayı reyi âlinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiş, muhakeme ve takibat Devre so
nuna bırakılmıştır. 

(Sırrı Atalay hakkındaki 38 numaralı Ka
rarı muhtevi mazbata okundu.) 

REİS — Mazbata hakkında söz istiyen var 
mı ? Yoktur. Mazbatayı yüksek reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Mazbata kabul edilmiş ve teşriî masuniyeti kal
dırılmıştır. 

(Sırrı Atalay hakkındaki (39) karar numa
ralı mazbata okundu.) 

- REİS — Mazbata hakkında söz istiyen yok
tur. Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Mazbata kabul 
edilmiş, hükümetin şahsiyeti mâneviyesini tah
kirden teşriî masuniyeti kaldırılmış, Mükerrem 
Sarol'a ait kısımlar Devre sonuna bırakılmıştır. 

(Sırrı Atalay hakkındaki (40) karar mıma-
ralı mazbata okundu.) 

REİS — Mazbata hakkında söz istiyen yok
tur. Mazbatayı yüksek reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mazbata 
kabul edilmiş ve muhakeme ve takibat Devre 
sonuna bırakılmıştır. 

33.—- 'Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğlu'nun, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekalet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/35,2) (1) 

i 
REİS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Mazbata, okundu.) 
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen yok. 

Mazbatayı reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve teşriî masu
niyeti kaldırılmıştır. 

34. -— Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğlu'nun 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 

(1) 241 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/353) (1) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Mazbata okundu.) 
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen yok. 

Mazbatayı reyi âlilerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Mazbata kabul edilmiş ve 
hakkındaki takibat Devre sonuna bırakılmıştır. 

35. -— Kars Mebusu Sırrı Atalay ve Kırşehir 
Mebusu Osman lilişiroğlu'nun teşriî masuniyet
lerinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezke
resi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenle
rinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/370) (2) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Mazbata okundu.) 
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen yok. 

Mazbatayaı reyi âlilerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36. — Gazianteb Mebusu Selâhattin Ünlü'-
nün teşriî masuniyetinin , kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası (3/346) (3) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Mazbata okundu.) 
REtS — Mazbata üzerinde söz istiyen var mı 

efendim? 
MEMHMET ALİ SEBÜK (İzmir) — Var. 
REİS — Buyurun. 
MEHMET ALİ SEBÜK (İzmir) — Muhte

rem arkadaşlar; Selâhattin Ünlü Bey arkadaşı
mız islahiye Müddeiumumisini döğmek ve söv-
mekle maznundur. Bu dosya, Muhtelit Encü
mende tetkik edilirken ekseriyet kararına muha
lif kaldım. Çünkü müddeiumumi cemiyetin söz
cüsüdür ve cemiyette muhterem bir mevkii olan 
bir adamdır. Bu arkadaşımız belki bu fiilî işle
memiştir. Fakat dosyayı okuduğum. zaman hak
kında mankemeye şevkine kâfi deliller bulundu
ğunu müşahede ettim. Delillerin takdiri mahkeme
ye aittir. Partimize mensup bir arkadaşımızın bir 
müddeiumumiyi döğmekten ve söğmekten maz-

(1) 242 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 243 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(3) 245 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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nun olarak aramızda uzun zaman zan altında kal
ması doğru bir keyfiyet cteğildir. Suç tecavüzi 
bir fiildir. Tecavüzi suçları işliyen bütün me
busların, teşriî vazifeleri dışında bu suçları işle
dikleri takdirde, mahkeme huzuruna çıkması 
adalet icabıdır. Ben bu arkadaşımızın aleyhinde 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasını talebederken 
elbette üzülüyorum. Fakat prensipte istisna ol
maz. Nasıl muhalefet mebuslarının bâzılarının 
mahkemeye şevkini istemişsem, kendi öz bünye
mizde bulunan bu arkadaşımızın da hâkim huzu
runda temize çıkmasını talebediyorum. Bunu 
bir teşriî vazife sayıyorum. Takdir Yüksek He
yetinizindir. Esasen muhalefet şerhimde daha 
iyi izah edilmiştir. Burada da okunursa mesele 
daha da tavazzuh eder. Maruzatım bundan iba
rettir. 

REİS — Ahmet Gürkan. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Sevgili ar

kadaşlarım, daha evvel birçok mazbata okundu. 
Bunların içerisinde Adnan Menderes'e vazifesin
den dolayı birçok hakaretler vardı. Bunların ta
kip ve muhakemesi hep devre sonuna bırakıl
mıştır. Bu hakaretler bir Başvekile yapılmıştır, 
Bunlar tecavüz değil de nedir? Bir müddeiumu
mi ile bir Başvekile yapılan hakaretler arasında 
bir fark gözetilmesi icabeder, kanaatindeyim. 
Başvekile yapılan hakaretlerin takibi Devre so
nuna bırakıldığı halde bir müddeiumumiye ya
pılan, hattâ yapılmış mıdır, değil midir belli 
olmıyan bir hakaretten dolayı bir arkadaşımızın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması isteniyor. Bu 
tezada düşmiyelim arkadaşlar. Bu sebeple tekli
fin reddini istiyorum. (Bravo sesleri, alkışlar). 

REÎS — Efendim, Riyaset muhalefet şerhini 
okutuyor. 

(Muhalefet şerhi okundu). 
Şerh ile alâkalı bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Salâhattin Ünlü'nün muhalefet şerhi gere

ğince teşriî masuniyetinin ref'ini ve mazbatanın 
reddini istiyorum. 

îzmir Mebusu 
Mehmet Ali Sebük 

REİS,— Okunan takriri reyi âlinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Mazbatayı olduğu gibi reyi âlinize arz edi
yorum. Mazbatayı kabul 'edenler... Etmiyenler... 
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Kabul edilmiş ve takibat Devre sonuna bırakıl
mıştır. 

37. — Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/347) (1) 

REÎS —̂ Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu.) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen var mı 

efendim? (Yok, sesleri) Mazbatayı reyiâlinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maz
bata kabul edilmiş ve takibatın icrası Devre so
nuna bırakılmıştır. 

38. — Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'-
nın, teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekalet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
men mazbatası (3/348) (2) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz efendim. 
(Mazbata okundu.) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen var mı? 
Mazbatayı reyiâlinize arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Mazbata kabul edilmiş, 
takibat ve muhakdme Devre sonuna bırakılmıştır. 

39. — Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'nın, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/350) (3) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz efendim. 
(Mazbata okundu.) ^ 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen var mı? 
MEHMET ALÎ SEBÜK (îzmir) — Muha

lefet şerhi vardır. 
REÎS — Muhalefet şerhini okuyoruz efen

dim. 
(Muhalefet şerhi okundu.) 
REÎS — Söz istiyen var mı? 
Mazbatayı kabul edenler... Etmiyenler... Maz

bata kabul edilmiş takibat ve muhakeme Devre 
sonuna bırakılmıştır. 

(1) 246 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 247 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(3) 250 sayılı matbua zaptın sonundâİfer. 
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40. — Kocaeli Mebusu Sefer Göksel'in, teşriî 

masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/351) (1) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Mazbata okundu.) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen yok. 

Mazbatayı reyi âlilerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Mazbata kabul edilmiş ve 
takibat Devre sonuna bırakılmıştır. 

41. — Kastamonu Mebusu Zıya Termen'in, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/371) (2) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Mazbata okundu.) 
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REÎS -— Mazbata^ hakkında söz istiyen yok. 

Mazbatayı reyi âlilerinize arz ediyorum. Kabul 
edfenler... Etmiyenler... Mazbata kabul edilmiş ve 
takibat Devre sonuna bırakılmıştır. 

42. — TJrfa Mebusu Aziz özbay'm, teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazba
tası (3/372) (1) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Mazbata okundu.) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen yok. 

Mazbatayı reyi âlilerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Mazbata kabul edilmiş ve 
takibat Devre sonuna bırakılmıştır. 

Dört Temmuz Çarşamba günü toplanmak 
üzere İnikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,10 

(1) 248 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 244 sayılı matbua zaptın sonundadır. (1) 249 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

B — TAHRİRÎ SUAL VE CEVABI 

1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 14 
Mayıs 1%0 tarihinden bugüne kadar hangi 
maddelerin maliyet unsurlariyle âzami kâr had
lerinin, cins ve vasıflarının tesbit edildiğine ve 
tâyin edilen hususlara muhalif hareket edenler 
hakkında ne muamele yapıldığına dair sualine 
Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk ile İkti
sat ve Ticaret Vekili Zeyyat Mandalinci'nin tah
rirî cevapları (7/173) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki sualimin Ticaret ve Adliye vekil

leri tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na tavassutlarını saygı ile rica ederim. 

Elâzığ Mebusu 
Selâhattin Toker 

İv 14 Mayıs 1950 tarihinden bugüne kadar 

hükümet dahilde hangi maddelerin maliyet un
surlarını, bu maliyete zammedilecek âzami kâr 
hadlerini veya âzami satış fiyatlarını ve bu mad
delerin cinslerini, nevilerini ve vasıflarını ne za
man tesbit ve tâyin etmiştir? 

2. Komüsyon, nakliye ve nakliye komüsyo-
nu, tellaliye, simsariye gibi ücretlerin ve bir 
hizmet ve sanat ve emek karşılığında alınacak 
sair ücretlerin âzami miktarını hükümet tâyin 
etmiş midir? 

3. 1950 senesinden bugüne kadar her iki 
maddedeki hususlar tâyin edilmişse buna mu
halif olarak hareket eden kaç kişi kontrol, ve 
murakabe neticesi yakalanmıştır? Bu şekilde 
yakalanan şahıslardan kaçı Millî Korunma Ka
nununun hangi maddelerini ihlâlden ne kadar 
para ve hapis cezasına çarptırılmıştır? 
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T. O. 

Adliye Vekâleti 1 . VI . 1956 
C. îş. U. Müdürlüğü 

özel : 159151 
özü: Elâzığ Mebusu Selâ-
haddin Toker 'in tahrirî su
al takriri hakkında. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Umumi Kâtiplik, Kanunlar Müdürlüğü ifa

desiyle alman 25 . V . 1956 gün ve 7) 173/2764/ 
12390 sayılı yazıları karşılığıdır: 

Elâzığ Mebusu Salâhaddin Toker tarafından 
verilip sureti yazılarına ilişik olarak tevdi bu-
yurulan ve hulasaten «Hükümetçe dâhilde ma
liyet unsurları, bu maliyete zammedilecek âzami 
kâr hadleri veya, âzami satış fiyatları tesbit ve 
tâyin edilen maddelerle komüsyon, nakliye ve 
nakliye komüsyonu, tellaliye, simsariye gibi ke-
zalik hükümetçe tâyin olunan ücretlere ve bir 
hizmet ve sanat ve emek karşılığında alınacak 
sair ücretlere aykırı hareket eden şahıslardan 
kaçının Millî Korunma Kanununun hangi mad
delerine tevfikan ve ne kadar para ve hapis fe
zasına çarptırılmış olduklarının yazılı olarak 
bildirilmesine» mütedair bulunan 23 . V . 1956 
tarihli sual takririnin, vekâletimize -taallûk eden 
3 numaralı fıkrasına cevabımızdır: 

Bu mevzuda vekâletimizde mevcut malûma
ta göre, Millî Korunma Kanunu hükümlerine 
muhalefet suçlarından dolayı; 

1. 1950 senesinde 1158 dâva açılmış ve bu 
dâvada 1547 kişi maznun olup 1951 senesinde 
açılan 958 dâvada maznun adedi 1163 tür. 

2. 1952 senesinde 1407 dâva açılmış ve bu 
dâvalarda 18?o kişi maznun bulunmuştur. Mev
cut dâvalardan 399 u mahkûmiyet ve 688 i be-
raetle neticelenmiş olup, mahkûm adedi 439 ve 
beraet edenlerin adedi 912 dir. 

3. 1953 senesinde 995 dâva açılmış ve bu dâ
valarda 1538 kişi maznun bulunmuştur. Mev
cut dâvalardan 218 i mahkûmiyet ve 287 si be
raet ile neticelenmiş olup, mahkûm adedi 235 
ve beraet edenlerin adedi 324 tür. 

4. 1954 senesinde 1922 dâva açılmış ve bu 
# dâvalarda 2213 işi maznun bulunmuştur. Mev

cut dâvalardan 434 ü mahkûmiyet ve 530 u be-
raetle neticelenmiş olup, mahkûm adedi 472 ve 
beraet edenlerin adedi 654 tür. 

5. 1955 senesinde 6345 dâva açılmış ve bu 
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dâvalarda 7687 kişi maznun bulunmuştur. Mev 
cut dâvalardan 1580 i mahkûmiyet ve 2275 i be-
raetle neticelenmiş olup, mahkûm adedi 1730 
ve beraet edenlerin adedi 2776 dır. 

1956 senesine ait malûmat henüz istihsal edil
memiştir. 

Yukarda yazılı malûmat haricinde, Millî Ko
runma Kanununun hangi maddelerinin tatbik 
edildiğine ve maznunlardan ne kadarının para 
ve hapis cezalarına mahkûm edilmiş olduklarına 
dair vekâletimizde tanzim edilmiş bir istatistik 
mevcut değildir. 

Keyfiyetin takrir sahibine bildirilmesine mü
saadelerini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
H- A. Göktürk 

T. C. 
iktisat ve Ticaret Vekâleti 28'. VI . 1956 

Tetkik Heyeti Reisliği 
Sayı : 

Genel : 11 
özel : 510 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
25 . V . 1956 tarihli ve 7 -173/2764 -12390 

sayılı yazıya C. 
Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 14 . V . 

1950 tarihinden bugüne kadar hangi maddelerin 
maliyet unsurlariyle kâr hadlerinin veya âzami 
satış fiyatlariyle cins ve vasıflarının ne zaman 
tesbit edildiğine ve bir hizmet, sanat, ve emek 
karşılığı ücretlerin âzami miktarlarının tâyin 
edilip edilmediğine ve bu hususlara muhalif ha
reket edenler hakkında ne gibi cezalar tatbik 
olunduğuna dair olan yazılı sorusu tetkik edildi. 

1. Millî Korunma Kanununa istinaden, me
riyete konulan mütaaddit koordinasyon karar
ları ve bu kararlara müstenit vekâletimiz tebliğ-
leriyle kâr haddine tâbi tutulan maddeler K/944 
ve K/951 sayılı kararlar soru sahibine gösteril
miş, dosyasına konmuştur, ilişik K/944 ve K/951 
sayılı kararlarla tebliğlerde gösterilmiştir. 

2. Komüsyon, nakliye ve nakliye komüsyo
nu, tellaliye, simsariye gibi ücretlerle bir hizmet 
ve sanat ve emek karşılığında alınacak sair üc
retlerin âzami miktarlarının tesbiti yolunda 
11 . V I . 1956 tarihine kadar Hükümetçe alınmış 
bir karar bulunmamaktadır. Ancak, 3780 sayılı 
Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
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tadiline dair olup 11 . VI . 1956 tarihinde yü
rürlüğe giren 6731 sayılı Kanun, 3780 sayılı Ka
nunun M mâ maddesinde yaptığı değişiklikle 
«komüsyon, nakliye ve naklice komüsyonu, tel
laliye, simsariye gibi» ücretle bir haşmet veya sa
nat veya emek jfcaasşdığinda alınacak sair ücret
leri tâyin sa1^lyNe#İfeWftİteWte^fe»înmış bulun
maktadır. 

20 . VI . 1956 tarihinde meriyete giren 
K/1020 sayılı Kararın 5 nci maddesinin b fık-
rasiyle de, bu gibi ücretlerin tesbitine, belediye 
hudutları dâhilinde mahallî belediyeler, beledi-
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ye hudutları dışında da valiler salahiyetli kılın
mıştır. 

3. Birinci fıkradaki esaslara aykırı hareket 
ettiklerinden dolayı Millî Korunma Kanununa 
istinaden takibe uğrıyanlar ile bunlardan mah
kûm olanlara mütaalljk sorunun vekâletimizce 
cevaplandırılması münıkün bulunmamaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 

İktisat ve Ticaret 
Vekili , 

Z. Mandalinci 

23 . VI . 1954 - 31 . V . 1956 tarihine kadar Ankara, istanbul ve izmir'de yapılan kontrol netice
sine ait raporlar ..*,.... 

Vilâyet ihtikârı Tetkik 
Komisyonuna verilen 

C. Müd. Tahakkuk 
verilen etmiyen Yekûn 

755 

617 
339 İstanbul'dan 
340 izmir'den 
59 Ankara'dan 
17 Diğer vilâyetlerden 

121 

Mahkûm Beraet ve£a 
olan takipsizlik 

17 755 19 85 

Takibedil-
mekte olan 

651 

İktisat ve Ticaret Vekâletinden (VIII) : 

K/951 sayılı Kararın 10 ncu maddesinin d fıkrasının vekâletimize verdiği salâhiyete istina
den mezkûr Karara bağlı listede aşağıdaki ilâve ve tadiller yapılmıştır : 
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I - Listeye yapılan ilâveler 

Sıra Tarife 
No. No. Cinsi 

39 37-02 
72 26-40 a 

Hassaslandırılmış peniküller, boş 
delinmiş olsun olmasın, rulo veya 
şerit halinde 

70 
71 
71 
72 
73 

26-04 a 
38-01 a, 
28-05 
28-56 b 
51-01 a 
51-01 b 
51-03 
56-04 a 
56-04 b 
56-05 

Tabiî ve suni grafik 
Zırnık 
Karpit 

İmalâtçı 
kârı 

20 

20 

20 
20 

Yüzde 
1 nci 

toptancı 
kârı 

10 

7,5 

7,5 
7,5 

itibariyle 
2 nci 

toptancı 
kân 

7,5 

7,5 
7,5 

Pera
kendeci 

kârı 

20 

15 

15 
15 

Devamlı veya devamsız müfredat 
üzere satılacak hale getirilmiş ve
ya getirilmemiş suni elyaftan ve
ya suni elyaf döküntülerinden 

74 

75 

76 
77 

53-05 a 
53-05 b 

59-04 

83-13 
83-15 
85-24 

78-24 13 

iplikler 

Karde edilmiş veya taranmış 
merinos ve şevyot yünleri 
Biçer - bağlar makinalarma mah
sus ipler 
Gazoz şişesi kapağı 

Kaynak işlerinde müstamel elek
trotlar 
Parafin 

20 

20 

20 
20 

20 
20 

7,5 

7,5 

7,5 
7,5 

10 

7,5 

7,5 
' 

7,5 
7,5 

15 

15 
* •• 

15 
16 

15 

K/951 sayılı Karara bağlı listede yapılan tadiller : 
II - Listede gösterilen kâr hadleri aynen mahfuz kalmak üzere : 
1. 16 sıra numarasında gösterilen demir ve çelikten her nevi sac levhalar ve şeritler tenekele

re 73-08 numara üe demir veya çelikten rulo halinde sac taslakları dâhil edilmiştir. 
2. 18 sıra numarasında yazılı tulü yalnız 25 mm. den yukarı olan demir veya çelik her 

nevi çelikler kaydı listeden çıkarılmış ve bunun yerine demir veya çelikten ufak veya büyük çivi» 
ler ibaresi ikame olunmuştur. 

3. 19 sıra numarasında yazılı dökme demir, demir ve çelikten her nevi ince kaim borular, 
her maddeden izole edici elektrik tellerine mahsus borular grupuna 73 - 20 tarife numarası ile 
dökme demirden, demirden veya çelikten boru teferruatı ilâve olunmuştur. 

4. 20 sıra numarasında yazılı her nevi bakır çinko ve halitasından levhalar 79 - 01 - 79 * 02,79 
- 04 numara ile hem ham çinko ve çinko döküntüleri; çinkodan çubuklar; profiller ve içi dolu tel
ler, çinkodan ince ve kalın borular için delik çubuklar ve boru teferruatı ile 79 - 03 numarada 
mevcudolup liste haricinde kalan yapraklar, şeritler, çinko tozu ve çinkodan ince pullar ilâve edil
miştir. 

— 4$ — 
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5. 22 sıra numarasında mevcut her nevi alüminyum halitasından levhalar grupuna 76 - 01, 76 -

02 a ve b, 76 - 05, 76 - 06, 76 - 09 - 76 - 11, 76 -16 numara ile ham alüminyum ve döküntüleri talaş hur
daları teller, çubuklar profiller 0,15 mm. den ince yaprak ve şeritler alüminyum tozu alüminyumdan 
ince pullar, borular, alüminyumdan depolar, sarnıçlar, büyük fıçılar, küvetler ve benzeri sair kab-
lar istiap hacmi 300 litreden fazla (mihaniki veya termik tertibatı haiz olanlar hariç) harereti mu
hafaza edici bir madde ile haricen kaplı olsun veya olmasın, tazyik veya temyi edilmiş gazlar için 
alüminyum kablar yalnız alüminyum tüpler ilâve edilmiştir. 

6. 23 sıra numarasından yer alan kurşun ve halitası ve bunların külçe ve boruları grupuna 
78 - 02 - 78 - 03 - 78 - 04 numara ile kurşun çubuklar profiller ve teller, kurşundan ince veya kalın 
levha ve yapraklar, kurşun tozu ve kurşundan inee pullar ile listede 78 - 05 numara ile mevcudolan 
grupa içi delik çubuklar ve boru teferruatı da ilâve olunmuştur. 24 sıra numarasında yazılı made
nî boyalar, matbaa ve yazı mürekkebi, sanayie mahsus müstahzar boyalar, uzvi ve suni boyalar ani
lin fenol noftol mürekkabatı ve vernikler grupuna 28 -19 - 28 - 27 a ve b 28 - 35 d, 28 - 38 - A/e, 28, 42 a 
tarife numaraları ile çinko oksit çinko peroksit mürdesenk, sülyen çinko sülfür baryum sülfat. 
üstübeç lâklar, Prusya mavisi ve sair f errisiyanikler ultramaril ve diğer gayrimüstahzar boyayıcı 
maddeler ilâve olunmuştur. 

7. 27 sıra numarasında kayıtlı işlenmiş hayvan derileri ve köseleler grupuna 41 - 01 a tarife 
numarası ile ham sığır derileri de ilâve olunmuştur. 

8. 28 sıra numarasında yazılı suni plâstik maddelerden toz levha ve çubuklara 39,07 tarife nu
marası ile suni plâstik maddelerden müstatil ve murabbadan gayri şekilde kesilmiş levha yaprak 
penülük ve şeritler ile sairleri ilâve olunmuştur. 

9. 30 sıra numarasında yazılı kalay ve halitaları (lehim çubuk levha, yaprak ve şerit çubuk 
levha yaprak ve şerit halinde gösterilen grupa 80 - 02 - 80 - 04 ve 80 - 05 mimara ile kalay 
profiler içi dolu telle kalaydan ince yaprak ve şeritler kalay tozu ve kalaydan ince pullar kalay
dan inee ve kalın borular içi çubuklar ve boru ilâve olunmuştur. 

III - K/951 sayılı karara bağlı listede yapılan tadil ve ilâvelerle kâr haddine tâbi tutulan mad
delerden münhasıran tababette istimal edilen neviler kâr haddi dışında bırakılmışlardır. 

- 44 — 
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Suret 
tebliğ 

IX sayılı tebliğ 

iktisat ve Ticaret Vekâletinden : 
4 . I I . 1955 tarihli ve 4 sayılı Vekiller Heyeti karanfile meriyete konulmuş olan K/951 Koordinasyon 

% Heyeti kararma ait IX sayılı tebliğ 

I - K/951 sayılı Koordinasyon Kararının 10 neu maddesinin d bendinin vekâletimize verdiği salâ
hiyete istinaden aşağıda yazılı maddelere hizalarında gösterilen nispetlerde kâr hadleri tesbit. olun
muştur. 

Yüzde itibariyle 
Gümrük 1 nci 2 nci Pera-

Sıra Tarife İmalâtçı toptancı toptancı , kendeci 
No. No. Cinsi kârı kârı* kân kârı 

79 15-67 
15-12 
15-13 Zeytin yağı, prina yağı, ay çiçe

ği yağı, susam yağı, pamuk yağı, 
haşhaş yağı, bezir yağı, kolza ya
ğı, rapiska yağı ve margarinler 
(sertleştirilmiş, rafine edilmiş, 
boyacı maddeler veya vitavinler 
ilâve edilmiş olsun olmasın) 

80 34-01 Tuvalet sabunları ve tıbbi sabun
lar haricolmak üzere bilûmum 
yumuşak ve katı sabunlar 

2. — Bu tebliğ neşri tarihinden itibaren mer'idir. 

10 

10 

5 5 
(Fireler dâhil) 
7,5 7,5 

(Fireler dâhil) 

10 

15 

Suret 
Tebliğler 

XII sayılı tebliğ 

iktisat ve Ticaret Vekâletinden : 
4 . II . 1954 tarihli ve 4/3912 sayılı Vekiller Heyeti karariyle; meriyete konulmuş olan K/951 

sayılı Koordinasyon Heyeti Kararma ait 12 sayılı tebliğ. 
1. K/951 sayılı Koordinasyon. Karârının 10 ncu maddesinin D bendinin vekâletimize verdiği 

salâhiyete istinaden aşağıda yazılı maddelere hizalarında gösterilen nispetlerde kâr hadleri tesbit 
olunmuştur : 

Gümrük Kâr yüzdeleri 
Sıra tarife İthalâtçı veya Pera-
No. No. Cinsi imalâtçı Toptancı kendeci 

83 84-41 Dikiş makinalan 
84 69-03 Potalar 
2. Bu tebliğ neşri tarihinden itibaren mer'idir. 

- 4 5 -

20 
20 

10 
10 

20 
20 
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Suret 
Tebliğ 

XIII Sayılı tebliğ 

İktisat ve Ticaret Vekâletinden : 
4 . XI . 1954 tarihli ve 4/J3912 sayılı Vekille» Heyeti karariyle meriyete konulmuş olan K/951 

sayılı Koordinasyon Heyeti kararma ait 13 sayılı tebliğ. ^ 
1. K951 sayılı Koordinasyon kararının 10 ncu maddesinin d bendinin vekâletimize verdiği 

salâhiyete istinaden aşağıda yazılı maddelere hizalarında gösterilen nispetlerde kâr hadleri tesbit 
ölüttmuçtur. 

İthalâtçı 
Gümrük veya 

Sıra Tarife İmalâtçı 
No. No. Cinsi kârı 

Kâr yüzdeleri 
1 nci , 2 nci 

toptancı toptancı 
kârı kârı 

Pera
kendeci 

kârı 

85 57-04 

2. 

a) Koko elyafı 
a) Koko ipliği 

Bu tebliğ neşri tarihinden itibaren mer'idir. 

20 7,5 7,5 15 

Suret 
Tebliğ 

X sayılı tebliğ 

İktisat ve Ticaret Vekâletinden : 
4 . X I . 1955 tarihli ve 4/3912 sayılı Vekiller Heyeti karariyle meriyete konulmuş olan K/951 

sayılı Koordinasyon Heyeti Kararma ait 10 sayılı tebliğ. 
1; K/951 sayılı Koordinasyon Kararının 10 ncu maddesinin d bendinin vekâletimize verdiği 

salâhiyete istinaden aşağıda yazılı maddelere hizalarında gösterilen nispetlerde kâr hadleri tesbit 
olunmuştur. 

Gümrük Yüzde itibariyle 
Sıra Tarife - İthalâtçı ve Pera-
No... No. Cinsi imalâtçı Toptancı kendeci 

80 38-12 Dezenfekte edici, haşarat öldürücü, antik-
roptogamik, herbisid ve benzeri müstahzar
lar, zehirli tane ve yemler dâhil (30-03 po
zisyonun anlamında ilâç telâkki olunan de
zenfekte edici haşarat öldürücü ilâh...müs-
tahzarlar) hariç.. 

81 28-38 Âdi göztaşı 
2. Bu tebliğ neşri tarihinden itibaren mer'idir. 

20 
15 

.10 
10 

10 
10 

46 
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Tebliğ 
suret 

XI sayılı tebliğ 

Sıhhat ve tçtimai Muavenet Vekâletinden: 
4 . XI . 1955 tarihli ve 4/3912 sayılı Vekiller Heyeti Karariyle meriyete konulmuş olan K/951 

sayılı Koordinasyon Heyeti Kararma ait 11 sayılı tebliğ. * 
1. K/951 sayılı Koordinasyon Kararının 10 ncu maddesinin C bendinin vekâletimize verdiği sa

lâhiyete istinaden aşağıda yazılı maddelere hizalarında gösterilen nispetlerde kâr hadleri tesbi olun
muştur. 

Gümrük Kâr yüzdeleri 
Sıra tarife Pera-
No. No. Cinsi ithalâtçı Toptancı kendeci 

82 30-03 b-1 Yabancı tıbbi müstahzarat 15 10 25 
30-03 b-2 
30-03 b-3 

Bu fiyatlar tıbbi müstahzarlardı ithal edildikleri yerlerde cari olmak üzere hesabedilmiş olup mez
kûr müstahzarlar üzerine yazılması mecburidir. Bu müstahzarların başka mahallerde satılması halin
de oralara kadar olan nakliye masraflarını karşılamak üzere ayrıca, 40-100 kuruşa kadar olanlar 
için 5 kuruş, 100 kuruştan fazla olanlar için 10 kuruş alınabilir. 

1 I <§ • •> I I i 

TASHİHLER 

s. 
sayısı 

141 
160 
165 

178 

178 

178 
181 
224 
224 
250 
250 
251 

243 

Sayfa 

5 
4 
2 

3 

3 

3 
2 
2 
2 
2 
2 
5 

2 

Sütun 

1 
1. 
1 

2 

3 

2' 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

o 
•M 

Satır 

42 
40 
5 

9 

. 8 

33 
10 
6 

20 
11 
13 
38 

27 

v 
Yanlış 

edildiği 
3456 
3/178 
Kayseri 
0. N. Demir 
Kars 
I. Us 

Adana 
Hatay 
maddesi 
N. Keveci 
devam 
demokratiğin 
maddesi * 
Burdur 
B. Kayaalp 

3 

edildikleri 
3546 
3/177 
Kayseri 
0. N. Deniz 
Kars 
Müstenkifim 
î. Us 
Seyhan 
İskenderun 
maddeleri 
N. Geveci 
cereyan 
demokrasinin 
maddeleri 
Burdur 
Muhalifim 
B. Kayaalp 
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Devre : X 
İçtima : 2 S. SAYISI : 26 Y^ ek 

Trabzon Mebusu Mahmut Gologlu'nun, eski îLKonomı ısaKanı ve 
Kocaeli Milletvekili Sırrı Bellioğlu'nun Hükümlü bulunduğu ce
zanın 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 Kumandanlığı Askerî Mahkemesince As. C. K nun 94/1 ve T. C. K. nun 31, 33, 36 ve 80 
nci maddelerine göre mahkûm olup tamamen çektiği 9 sene 4 ay ağır hapis ile müebbeden âmme 
hizmetlerinden mahrumiyet, bâzı eşyalarının müsaderesi ve maaşlarının kesilmesi cezalarını ihtiva 
eden hükmün edlî 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 eşya-
lariyle maaş kesintileri sahibine iade olunmamıştır. Halbuki 5765 sayılı Af Kanunu esasen bir su
çun işlenmemiş olduğu mucip sebebiyle çıkarılmış olduğuna göre suçsuz bir şahsın haksızca mü
sadere olunan eşyalariyle kesilen maaşlarının iadesi tabiî olmak lâzımgelirdi. 

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

Saygılarımla. 
Trabzon Mebusu 

M. Goloğlu 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 4/89 
Karar No. 48 

13 . V . 1955 

Yüksek Eeisliğe 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun eski 
vekillerden Sırrı Bellioğlu'nun cezasının affı 
hakkındaki 5765 sayılı Kanunun tefsirine ait ta
lebi Riyasetten 14 . I . 1955 tarih ve 905/3757 
numara ile encümenimize havale edilmiş olmakla 
teklif sahibi ve hükümet mümessillerinin iştira
kiyle müzakere edildi. 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu tefsir tek
lifinde 5765 sayılı Af,Kanununun tatbikatında, 
geçmişe şâmil olmıyacağı mütalâasiyle müsadere 
olunan eşyalar ile maaş kesintilerinin sahibine 
iade olunmamış olduğundan mezkûr Af Kanunu

nun esasen bir suçun işlenmemiş olduğu mucip 
sebepleriyle çıkarılmış olması karşısında suçsuz 
bir şahıstan müsadere olunan eşyalar ile kesilen 
maaşlarının iadesinin tabiî olması lâzımgeleceği 
mütalâasiyle 5765 sayılı Kanunun bu bakımlar
dan tefsiri talebinde bulunmuş olduğu görüldü. 
Yapılan müzakere sırasında Trabzon Mebusu 
Mahmut Goloğlu talebini izah ettiği gibi hükü
met mümessilleri de dinlendikten sonra, 

I - 16 . V . 1951 tarih ve 5765 sayılı Ka
nunla adı geçenin 9 sene 4 ay ağır hapis cezası 
bütün hukuki neticeleriyle affedilmiş olup malı-
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kûmiyeti dolayısiyle kesilen emekli maaşının 
5765 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi ta-
kibeden ay başından itibaren iadeten tahsisi is
tenilmiş ve 5765 sayılı Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihi takibeden 1 . VI . 1951 tarihinden 
itibaren 154 lira emekli maaşı iadeten tahsis edil
miş bulunduğu Maliye Vekâletinin yazılarından 
anlaşılmış olmakla maaş mevzuunda tefsir ile Af 
Kanunundan evvel kesilen müterakim maaşları
nın iadesinin temini istihdaf edildiği, 

I I - Ve yine muhakeme ve tahkikat sırasın
da adı geçenden zabıt ve müsadere edilen bâzı eş
yaların da Af Kanununun çıkmasından sonra ia
desi istenildiği neticesine varılmıştır ki, Adalet 
Vekâleti mümessilinin verdiği izahata göre Sırrı 
Bellioğlu'ndan zabıt ve müsadere edilen eşyaların 
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 şikâyetten 
vazgeçmesine zaptolunan eşyanın ne de malsan-
dığma tediye olunan ağır ve hafif para cezaları
nın istirdadını icabetmez.) Yolundaki hükmü 
ile yine aynı kanunun (Ceza hükümlerinin sü
kutu, hukuku şahsiye ve istirdadı emval ve taz
minatı ve masarifi muhakemeye mütaallik hü
kümlere halel vermez. Ancak umumi aftan ne
şet eden sükut, masarifi muhakemenin tahsili 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun eski 
vekillerden Sırrı Bellioğlu'nun cezasının affı 
hakkındaki 5765 sayılı Kanunun tefsiri talebi
ne ait evvelce Yüksek Riyasete takdim kılman 
13 . V . 1955 tarih ve 4/89/48 numaralı maz
batamız Umumi Heyet ruznamesinde iken, 
25 . XI . 1955 tarihli tezkere ile geri alınmıştır. 

Encümenimizce iş yeniden tezekkür edildi: 
Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu tefsir tek

lifinde 5765 sayılı Af Kanununun tatbikatında, 

hakkında Hazinenin mutalebe hakkını dahi is-
kat eder) yolundaki sarahati havi 120 nei mad
desi muvacehesinde 5765 sayılı Af Kanunu ne
ticesinde zabıt ve müsadere edilen eşyaların ve 
istirdat edilen 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 
H. Özyörük §. Ergin 

Kâtip 
Zonguldak Aydın Aydın 

İV. Kirişcioğlu Nail Geveci C. Ülkü 
İmzada bulunamadı 

Balıkesir Burdur 
Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur 

V. Asena B. Kayaalp 
Çoruh Denizli Erzurum 
M. Önal t. Hadınıhoğlu H. §. İnce 

Eskişehir îzmir Kocaeli 
H. Sezen Muhalifim S. Dinçer 

A. Güngören 
Konya Kütahya 

T. F. Baran S. S. Nasuhoğlu 
İmzada bulunamadı 

Niğde Sivas 
H. H. Ülkün Ş. Ecevit 

îmzada bulunamadı 

geçmişe şâmil olmıyacağı mütalâasiyle müsade
re olunan eşyalar ile maaş kesintilerinin sahi
bine iade olunmamış olduğundan mezkûr Af 
Kanununun esasen bir suçun işlenmemiş olduğu 
mucip sebepleriyle çıkarılmış olması karşısında 
suçsuz bir şahıstan müsadere olunan eşyalar ile 
kesilen maaşlarının iadesinin tabiî olması lâ-
zımgeleceği mütalâasiyle 5765 sayılı Kanunun 
bu bakımlardan tefsiri talebinde bulunmuş ol
duğu görüldü. Yapılan müzakere sırasında 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni • 22. XII. 1955 

Esas No: 4/89 
Karar No: 12 

Yüksek Reisliğe 

( S . Sayısı : 26 ya e k ) 
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Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu talebini izah 
•ettiği gibi hükümet mümessilleri de dinledik
ten sonra, 

I - 16 . V . 1951 tarih ve 5765 sayılı Kanun
la adı geçenin 9 sene 4 ay ağır hapis cezası bü
tün hukuki neticeleriyle affedilmiş olup mahkû
miyeti dolayısiyle kesilen emekli maaşının 5765 
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibe-
den 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 müterakim maaşla
rının iadesinin temini istihdaf edildiği, 

II - Ve yine muhakeme ve tahkikat sırasın
da adı geçenden zabıt ve müsadere edilen bâzı 
eşyaların da Af Kanununun çıkmasından sonra 
iadesi istenildiği neticesine varılmıştır ki, Ada
let Vekâleti mümessilinin verdiği izahata göre 
Sırrı Bellioğlu'ndan zabıt ve müsadere edilen 
eşyaların küçük ebatta bir yazı makinesiyle iki 
«ıded 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 vazgeçmesi ne zaptolunan eşyanın ne de 
mal sandığına tediye olunan ağır ve hafif para 
cezalarının istirdadını icabetmez) yolundaki 
hükmü ile yine aynı kanunun (Ceza hükümleri
nin sükutu, hukuku şahsiye ve istirdadı emval 
ve tazminat ve masarifi muhakemeye mütaallik 
hükümlere halel vermez. Ancak umumi aftan 

neşet eden sükut, mesarifi muhakemenin tah
sili hakkında Hazinenin mütalebe hakkını da
hi iskat eder) yolundaki sarahati havi 120 nci 
maddesi muvacehesinde 5765 sayılı. Af Kanunu 
neticesinde zabıt ve müsadere edilen eşyaların 
ve istirdadedilen maaş kesintilerinin iadesine 
kanuni imkân bulunmadığından, tefsire mahal 
olmadığına karar verilmiş olmakla Umumi He
yete arz edilmek üzere Yüksek Eiyasete sunu
lur. 
Adliye Encümeni Reisi Bu. Mazbata Muharriri 

Muğla 
N. Özsan 

Kâtip 
Kocaeli 

S. Dinçer 

Ankara 
Z. Gökçer 

İmzada bulunamadı 
Aydın 

C. Ülkü 

Çankırı 
C. Boynuk 

Denizli 
/ . Hadtmhoğlu 

Erzurum 
Z. Çavuşoğlu 

İsparta 
8. Bilgiç 

Malatya 

Konya 
H. Özyörük 

Çanakkale 
Muhalifim 
8. Sezgin 
Aydın 

N. Geveci 

Balıkesir 
Söz hakkım mahfuzdur 

Çoruh 
M. Ünal 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Erzurum 
A. Eryurt 

Kayseri 
0. N. Deniz 

N. Ocakcıoğlu 
imzada bulunamadı 

V. Asena 
Çorum 

M. K. Biber oğlu 
Erzincan 

8. Perinçek 
Eskişehir 
H. Sezen 

Konya 
H. Aydıner 

Maraş 
M. özsoy 

Adliye Encümeni mazbatası 
T. B, M. M. 

Adliye Encümeni 
Esas No. 4/89 
Karar No. 42 

Yüksek Reisliğe 

30 . V . 1956 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu 'nun, eski 
vekillerden Sırrı Bellioğlu'nun cezasının affı 
'hakkındaki 5765 sayılı Kanunun tefsirine ait 
talebi hakkında Umumi Heyette yapılan muza 
kereler sırasında; «kesilen maaşlariyle müsadere 
edilen emvalin tesis suretiyle adı geçen eski ve
kile verilmesi» hakkında bir mebus tarafından 
verilen takrir kabul olunup Yüksek Riyasetçe 

encümenimize havale olunmakla iş yeniden te
zekkür olundu : 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 54 ncü mad
desine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi mah
kemelerin mukarreratını hiçbir veçhile tebdil ve 
tağyir ve tehir ve infaz ahkâmma mümanaat 
edemez. 

( S. Sayısı : 26 ya e k ) 



Bu umumi kaydın yine Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 26 ncı maddesinde bâzı istisnaları mev
cuttur. Filhakika bu maddeye göre Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin bir mahkeme hükmüne 
müdahalesi ancak, 

a) Umumi veya hususi af ilânı, 
b) Cezaların tahfif, tahvil veya tecili, 
c) Mahkemelerden sâdır olup katiyet kes-

betmiş olan idam hükümlerinin infazı, 
hallerine münhasırdır. 

Bu itibarla teklif sahibinin Sırrı Bellioğlu 
hakkındaki 5765 sayılı Kanunun umumi veya 
hususi af kanunu mahiyetinde olmayıp ceza 
hükmünü tamamen ortadan kaldıran bir kanun 
olduğu yolundaki mütalâası Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuza tamamen muhaliftir. 

kaldı ki bu mütalâa evvelemirde adı geçen 
şahıs hakkındaki 5765 sayılı Kanunun bizzat 
metnine de aykırıdır. Çünkü kanunda «af edil
miştir» kaydı sarahaten vaz'edilmiş bulunmak
tadır. 

Affedilmiştir kaydının münhasıran alışılmış 
bir tâbir olduğu için metne ilâve edilmiş oldu
ğu ve bu itibarla bu kayda rağmen kanun «af» 
kanunu olmadığı yolundaki vâzıı kanuna zühul 
isnadeden iddia hakikatlere asla tevafuk etme
mektedir. 

Kanundaki (bütün hukuki neticeleriyle bir
likte) kaydı mezkûr kanunun mahiyetinde her 
hangi bir değişiklik yapacak bir ifade değil 
bilâkis affın şümulünü tâyin eden bir cümledir. 

Sırrı Bellioğlu hakkında verilen hükümde bir 
adlî hatanın mevcudiyeti hukuki vasfını asla de
ğiştirmez. Çünkü hususi af denilen hukuki, mü
esseseyi kabule, vâzıı kanunları sevk eden se
beplerin başında esasen adli hata ihtimali birin
ci plânda yer almaktadır. 

Bu itibarla 5765 sayılı Kanun bir Af Kanu
nudur. 

Bu noktayı böylece kaydettikten sonra T. 
Ceza Kanununun 100 neü maddesine bir nazar 
atfetmemiz faydalı olacaktır. 

Bu maddede aynen «Umumi ve hususi aflar 
ve suçtan zarar göreni dâvadan veya şikâyetten 
vazgeçmesi ne zaptolunan eşyanın ne de mal 
sandığına tediye olunan ağır ve hafif para ceza
larının istirdadını icabetmez» işte teklif sahibi 
Türk Ceza Kanununun bn sarih hükmüne ay
kırı tek bir şahıs için emsali bir kanun sevk 

edilmesini talebeder durumdadır. 
Hukuk tarihimizde emsali olmıyan böyle bir 

kanunun bu defa çıkarılmasının âtide yapacağı 
ihtilafları ve emsal teşkil etmesindeki mahzur
ları izaha lüzum yoktur. 

Diğer taraftan 5765 sayılı Kanun, neşri tari
hinden itibaren mer'i bulunduğu cihetle, kanu
nun neşri tarihinden evvel yapılan muamelelerin 
iptalini icabettirmez. 

Yukarda arz edilen sebeplerle birlikte bu ci
het nazara alındığı takdirde Sırrı Bellioğlu'-
na, kendisinin maaşının kesilmesi ve ailesine ma
aş Sağlanması neticesinde hâsıl olan maaş far
kının kanunun neşri tarihine kadar olan tuta
rının tediyesine de imkân bulunmadığı beda
hetle ortaya çıkar. 

Bu sebeplere binaen encümenimizin ilk ka
rarında olduğu gibi tefsir ve tesis yoliyle mese
lenin başka şekilde halline imkân ve lüzum 
bulunmadığı kanaatine varılmakla işbu raporu
muzun Umumi Heyete tevdiine ekseriyetle ka
rar verilmiştir. 

Adliye Encümeni Reisi Bu Mazbata M. 
Muğla Zonguldak 

N. Özsan N. Kiri§cioğlu 
Kâtip 
Kocaeli Burdur 

8. Dinçer Söz hakkım mahfuz 
B. Kayaalp 

Çanakkale Çoruh 
Muhalifim Muhalifim 
8. Sezgin M. Önal 

Erzincan Erzurum 
8. Perinçek Z. Çavuşoğlu 

Erzurum Eskişehir 
Â. Eryurt II. Sezen 
Gümüşane Hatay 

H. ToMemir A. F. Atahan 
imzada bulunamadı 

İsparta 
S. Bilgiç 

Konya 
. F. Baran 

Maraş 
M. Özsoy 

0. 

Kayseri 
0. N. Deniz 

Malatya 
N. Ocakcıoğlu 

imzada bulunamadı 
Niğde 

II. II. Ülkün 
Takad 

Hacıbaloğlu 

. .> . . . >i»«-<' 
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Devre : X 
ÎÇtima: 2 S. SAYISI : 

Vakıflar Kanununun 44 ncü maddesinin tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Maliye, Dahiliye ve Adliye encümenleri 

mazbataları (3 /279) 

T. C. 
Başvekâlet H , XII . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Soyu : 121-3, 4375 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Eşhası hükmiyenin emvali gayrimenkuleye tasarruflarına mahsus 16 .Şubat 1328 tarihli kanunu 
muvakkatin 3 ncü maddesinin fıkrai muvakkatesi hükmüne tevfikan Rum, Ermeni ve Musevi Ce-
maatlerince namı müetearla tasarruf edildiklerinden bahsile müesseseler namlarına tashihi kayıt
ları için o zaman mülga Defteri Hakani İdaresine verilen defterlerde dâhil bulunan gayrimenkul-
lerdeıı bugüne kadar Tapu İdarelerince kayıtları tashih edilememiş olanları hakkında, muahharen 
meriyete giren 5 . VI . 1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 44 ncü maddesindeki usul 
ve merasim dairesinde müesseseler adına katî tescil işinin yapılıp yapılamıyacağı hususunda tered
düde düşülmüştür. 

Hâdiseyi tetkik için teşkil olunan Hariciye, Dahiliye, Maliye ve Adliye Vekaletleriyle Tapu 
ve Kadastro ve Vakıflar Umum Müdürlüklerinin mümessillerinden mürekkep komisyonun birer 
sureti ilişik olarak sunulan 12 . I . 1953, 25 . XI . 1954 ve 18 . II . 1955 tarihli raporlariyle ekleri 
ve Hariciye Vekâletinin bu hususa taallûk eden yazıları münderecatmdan da anlaşılacağı üzere 
hâdisede tereddüde sebebolan yani, Vakıflar Kanununun mezkûr 44 ncü maddesine göre idareten 
muamele ifasını, tapuda isimleri yazılı namı müstear sahiplerinin veya hukuki haleflerinin rıza ve 
ikrarları mahiyetinde beyanlarına Vabeste tutan ve maddeye böyle bir mâna izafe eden Temyiz 
Mahkemesi Tevhidi içtihat Heyeti Umumiyesinin 2 . XII . 1942 tarihli ve 8/25 sayılı Kararının 
bir örneği de rap.ten takdim kılınmıştır. 

Tatbikatta hataya düşülmesine ve bu yüzden birçok ihtilât ve ihtilâfların meydana gelmesine 
mahal kalmamak üzere 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 44 ncü maddesiyle vakıf müesseseler na
mına katî tescil hususunda vaz'edilmiş bulunan usul ve merasime zamimeten, tapuda isimleri ka
yıtlı bulunan namı müstear sahiplerinin ve ölmüş olanların mirasçılarının da ayrıca rıza ve takrir
lerini aramaya lüzum ve zaruret bulunup bulunmadığı noktasından mezkûr 44 ncü maddenin tef
sirine zaruret hâsıl olmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ve rica ederim. 
Başvekil 

A, Metıdtm 
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Hariciye Vekâletinin 31 . X . 1955 tarihli ve İkinci Daire Umum Müdürlüğü Şube & 27700/1&5 

sayılı yazısı suretidir. 

Yüksek Başvekâlete 

28 Eylül 1954 tarihli ve 121/4/333 sayılı yazıları karşılığıdır. 
Gayrimüslim ekalliyet müesseselerince namı müstearla tasarruf edilen ve müesseselerin adına tas

hihi kayıtları mevzuubahsolan gayrimenkullerin durumlarının, bu mevzuu evvelce tetkik etmiş 
olan Vekâletlerarası Komisyon tarafından bir kere de 5 Haziran 1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar 
Kanununun 44 ncü maddesi hükmüne göre incelenmesi hususundaki emirleri üzerine vekâletimde 
toplanan komisyonun hazırladığı 25 Kasım 1954 tarihli ve 1807 sayılı raporun ve Maliye Vekâleti 
temsilcisinin, komisyonun son toplantısına iştirak etmediğini ileri sürerek, mezkûr raporda tesbit 
olunan hususlar hakkında bilâhara hazırladığı ve 31 Ocak 1955 tarihli ve 3202 -1189/2075 sayılı 
Maliye Vekâleti yazısına melfufen alman ek mütalâası metninin ve işbu mütalâayı tetkik ve müzake
re için bilâhara toplanan komisyonun hazırladığı 18 Şubat 1955 tarihli ek rapor ilişikte takdim kı
lınmıştır. 

Bu raporun mütalâasından da müsteban buyurulacağı veçhile bu meselenin hiçbir hukuki müş
külât çıkmadan halli için 44 ncü maddenin Türkiye Büyük Millet Meclisinin tefsirinin temini iktiza 
etmektedir. 

Bu vaziyet muvacehesinde tefsir için gereken işlemin yapılmasına yüksek' müsaadelerini derin 
saygılarımla rica ederim. 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Fatin Rüştü Zorlu 

Temyiz Mahkemesi Tevhidi içtihat Heyeti Umumiyesinin 2 . XII . 1942 tarih ve 8 E/25 K. numaralı 
Kararı 

özü : Ermeni Hastanesine vakfedilmiş olduğu hal
de muvazaaten ahar bir şahıs namına tapuya tescil 
edilmiş olan evin mülkiyetinin ciheti aidiyeti hak
kında. 

îcareteynli bir bab hane 319 senesinden beri Ermeni Hastanesinin tasarrufu altında olup muvaza
aten Bartik Grülbenkyan namına kayıt ve tescil edilmiş olduğu halde millî emlâk idaresince merkumun 
firari olduğundan bahsile mezkûr gayrimenkule vaziyet edilerek başkalarına teffiz edilmiş olduğun
dan kaydın tashihi ve gayrimenkulun iadesi ve müdahalenin men'i hakkında Ermeni Hastanesi idare 
Müdürlüğü Vekili tarafından açılan dâvadan dolayı 2762 numaralı Vakıflar Kanununun 44 ncü mad
desinin tatbiki suretiyle hüküm verilmesi caiz olup olmadığı hususunda Temyiz Birinci Hukuk Dai
resinin 9 . V . 1940 - 2450/1112 ve 5 . XI . 1940 - 1035/2445 numaralı ilâmları arasındaki içtihat ih-
tilâfmın halli Birinci Reislik makamının 1/3 sayılı yazısiyle istenilmesine mebni toplanan Tevhidi iç
tihat Heyeti Umumiyesinde keyfiyet müzakere edilerek : 

Neticede : 
Tapu sicilindeki kayıtlar Kanunu Medeninin meriyetinden önce de resmî ve muteber sayılmıştı. 

Bundan dolayı mezkûr kanunun 935 nci maddesinde de beyan edildiği gibi (alâkadarlar tahriren mu
vafakatlerini beyan etmedikleri halde mahkeme kararı olmadıkça tapu sicil memuru hiçbir tashih icra 
edemez.) di. Kaide öteden beri ve umumi olarak böyle idi. Zaten alâkalının ve hususiyle tetkik ve 
müzakere edilen hâdiselerde olduğu gibi tapu sicilinde gayrimenkulun mutasarrıfı olarak adı yazılı 
bulunan hakiki şahsın davacı hükmi şahıslar lehinde bir ikrar ve beyanı vukubulmuş olmadıkça eşhası 

( S. Sayısı : 141) 



hükmiyenin gayrimenkul mallara tasarrufuna dair olan 16 Şubat 1328 tarihli Kanun hükmünce efe 
tapu memuru tarafından hiçbir tashih yapılamazdı. Mezkûr lüzum beyan olunması ancak bu suretle 
tefsir edilebilir. Yoksa kayıt sahibinin rıza veya ikrar mahiyetinde bir beyanı olmadıkça tashih 
istiyenin istidası mücerret bir iddiadan ibaret kalıp bu takdirde mezkûr maddede göz önüne 
alınmış olan devayı müstelzim bir hal tehaddüs etmiş bulunur. Maddeye başka türlü mâna ver
mek kayıt sahipleri aleyhine ve kaide hilâfına bir tefsir olur. 

2762 numaralı Vakıflar Kanununun 44 ncü maddesinde mezkûr 16 Şubat 1328 tarihli Kanu
na atıf suretiyle zikri geçen defterlerin de bu mahiyette yani tapuda isimleri kayıtlı bulunan ka
yıt sahiplerinin rıza veya ikrara dair beyanlarım havi olarak anlaşılması aynı sebepten do
layı zaruridir. Çünkü kantin hükümlerinin malûm ve müsellem olan . kaideler hilâfına tefsiri 
cihetine gidilemez. Kaidenin kanun vâzu tarafından her hangi bir hususta terk edildiğini kabul 
edebilmek için istisnanın tefsiren tevsii yoluna gidilemeyip sarahat aramak lâzımdır. Mezkûr 
defterlerin ise sırf hükmi şahısların iddia ve beyanlarından ibaret olabileceği zikri geçen 44 ncü 
maddede dahi ifade olunmuş değildir. 

Kaldı ki mezkûr 44 ncü madde vakıf oldukları tapuda müseccel bulunmıyan gayrimenkulle-
rin şu veya bu şahıs tarafından vakfedilmiş olduğunun isbatiyle vakıf olarak tescil edilmesini 
istihdaf etmiştir. Nitekim maddede o gibi gayri menkullerin vakıf kütüğüne ve sonra da vakıf 
olmak üzere tapu siciline kaydedilecekleri bildirilmektedir. İçtihadın tevhidi müzakeresine arz 
edilen hâdiselerde ise münazaalı gayrimenkullerin esasen vakıf oldukları tapu sicilinde yazılı 
ve bâzı hakiki şahısların icareteyn yahut mukataa suretiyle bu vakıf gayrimenkullere mutasar-
ruf bulundukları kayıtlıdır. Demek ki hâdiselerdeki ihtilâf rakabenin vakfiyetine taallûk etmeyip 
ancak tasarrufun davacı hükmi şahıslara mı tapuda isimleri yazılı hakiki kimselere mi aidoldu-
ğuna mütaalliktir. Bu itibarla o gibi hâdiseler zikri geçen Vakıflar, Kanunun 44 ncü maddesi
ne temas dahi etmediğine reylerin üçte iki nispetini geçen çoğunluğiyle karar verildi. 

Maliye Encümeni mazbatası 

30.1.1956 

Yüksek Reisliğe 

Vakıflar Kanununun 44 ncü maddesinin tef
siri hakkında Başvekâlet tezkeresi, hükümet 
mümessillerinin iştirakiyle encümenimizde tet
kik ve müzakere olundu. 

Yapılan inceleme sonunda : 
44 ncü madde açık, mutlak bir hükmü ihti

va etmekte ve hattâ bu maddenin tatbik edil
mesi lâzımgeldiği ahvalde usul ve merasime ait 
teferruatı dahi ihtiva eylemektedir. 

Hususi bir kanun hükmü olduğuna ve Me
deni Kanundan sonra isdar edilmiş bulunduğu
na binaen bu madde ahkâmının, atıfta bulundu
ğu diğer kanun hükümleriyle memzucen bu ka-
Ml ahvalde bir kanun hükmü olarak tatbiki lâ-
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T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. 3/379 
Karar No. 2§ 

zımdır. Bu itibarla tefsire mahal görülmemiş
tir. 

Havalesi gereğince Dahiliye Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye Encümeni Reisi M. Muharriri 

Amasya 
H. Koray 

atıp 

Çoruh 
Y. GRimüşel 

Seyhan 
M. Akçalı 

Bolu 

Afyon Karahisar 
0. Talu 

Çankırı 
S1. Baysal A. Emrem 

İmzada bulunamadı 
Giresun 

Â. îzmen 
Sivas 

K. öskay 
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Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliyi Encümeni 

Esas No. 3/279 
Karar No, »$ 

29.11.1956 

Yüksek Reisliğe 

Vakıflar Kanununun 44 ncü maddesinin tefsi
ri hakkındaki Başvekâlet tezkeresi, alâkalı vekâ
let mümessillerinin iştirakiyle encümenimizde 
tetkik ve müzakere edildi : 

Gerek alâkalı Hükümet mümessillerinin, en
cümenimizde vermiş oldukları geniş ve etraflı 
izahattan ve gerekse 2762 sayılı Kanunun esbabı 
mucibe lâyihasiyle, encümen mazbatalarının ve 
mezkûr kanunun Umumi Heyetteki müzakere 
zabıtlarının tetkikinden de anlaşılacağı veçhile, 
tefsiri istenen 44 ncü maddenin esasen 1328 ta
rihli eşhası hükmiyenin emvali gayrimenkuleye 
tasarruflarına dair olan Kanunun, muvakkat 
üçüncü maddesi hükmüne göre, mülga Defteri 
Hakani İdaresine, cetvelleri kanuni müddet 
zarfında verilmiş olan ve Osmanlı cemaatlerine 
aidolup da namı müstear ile hakiki şahıslar adı
na tapuda kayıtlı bulunan gayrimenkuUerin 
maddenin tesbit ettiği şartlar dairesinde alâkalı 
müesseseler namına kaydedilmesi maksadiyle 
44 ncü maddenin tedvin 'edilmiş olduğu, vâzıı 
kanunun gayesi Mecliste cereyan eden müzake
re zabıtlarındaki ifadelerinden anlaşılmaktadır. 

Vâzıı kanun maksadının mâna ve medlulü 
sarih bir şekilde belirtilmek suretiyle mezkûr 
maddede lâfzan yer almış olduğuna göre, mad
denin âmir hükmü sarih ve aşikârdır. 

Bu suretle hususi bir hükme bağlanmış olan 
bir hâdisede yapılacak tashih keyfiyetinin alâ
kalıların rıza ve muvafakatlerinin aranması lâ-
zımgelip gelmiyeceği noktasından encümenimiz-
ce tereddüde mahal görülmemiş ve mezkûr 44 
ncü maddenin mutlak hükmüne göre rıza ve 
muvafakat aranmasına mahal bulunmadığı ci
hetle bu maddenin tefsirine mahal olmadığı ka
naatine varılmıştır. 

Havalesi gereğince Adliye Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Edirne 

R. Nasuhioğlu 

M. M. 
İzmir 
P. Arat 

Amasya 
K. Eren 

Çorum 
B. Koldaş 

Kırşehir 
T. Taşer 

Amasya 
M. Zeren 

Gümüşane 
/. H. Baykal 

Konya 
Yavuz Paşamehmetoğlu-
nun kanaatine iştirak et

mekteyim 
M. Rüştü özaî 

Muğla 
2 . XII .1942 tarihli Tev
hidi İçtihat kararı Teşki
lâtı Esasiye Kanunun 54 
ncü maddesi karşısında 
44 ncü maddenin tefsiri
ne imkân bulunmadığı 
kanaatindeyim. Tefsirin 
tesise çevrilmesi lâzımdır 

Y. Paşamehmetoğlu 

Samsun 
E. Anıt 
Sivas 

E. Damalı 

Reis Vekili 
Ankara 

Â. Benderlioğlu 

Kâtip 
Yozgad 

0. L. Erzurumluoğlu 

Ankara 
Ş. K. Mengü 

Kastamonu 
üf. Kuşahcıoğlu 
Kocaeli 

S. Yalım 

Kütahya 
N. H. Pepeyi 

Niğde 
C. Kavurmacıoğlu 

Seyhan 
A. Kınık 

Uşak 
T. Aysal 
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Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 80 . IV . İ95$ 

Esas No. 3/279 
Karar No. $6 

Yüksek Reisliğe 

2762 sayılı Vakıflar Kanununun 44 ncü 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâletin 
24 . XI I . 1955 tarih ve 3/121 - 4375 sayılı tez
keresi ve ekleri ile bu bapta Maliye ve Dahili
ye encümenlerinin mazbataları Hükümet temsil
cileri huzuriyle encümenimizee tetkik ve müza
kere olundu. 

Malûm olduğu üzere 16 Şubat 1328 tarihin
den evvel memleketimizde hükmi şahıslar için 
gayrimenkuUer üzerinde kayden tasarruf im
kânı mevcut değildir. 16 Şubat 1328 tarihli 
(Eşhası hükmiyenin emvali gayrimenkuleye ta
sarruflarına mahsus Kanunu Muvakkat) ile hu
kuki hakikat ve şe'niyetlerle telifi kabil olmı-
yan bu memnuiyet kaldırılmakla kalmayıp mez
kûr memnuiyet zamanında hâdiselerin sevk etti
ği şiddetli ıstırar ve ihtiyaç karşısında bilhassa 
gayrimüslim cemaat vakıf akaarlarmdan bizza-
rure bâzı mevcut veya mevhum hakiki şahıs
lar namına kaydedilmiş olan gayrimenkullerin 
de hakiki sahibi olan vakıfları adına tashihi 
için vakıfları tarafından altı ay içinde tanzim 
ve tapu idarelerine tevdi edilecek defterlere 
istinaden tapuca vakıfları lehine kayıtlarının 
tashih edileceği hükmü konmuştur. 

Vakıfların bu baptaki hakları zayi olmaması 
için mezkûr altı aylık müddet bilâhare temdide-
dilmiştir. Mülga Devlet Şûrasmca 1337 senesin
de verilen istişari bir mütalâada yalnız vakıf-
larca tapu idarelerine tevdi edilen defterler üze
rine kayıt tashihi doğru olmayıp gayrimenkul-
ler kendi üzerlerinde kayıtlı bulunan hakiki şa
hıslar sağ iseler kendilerinin, ölmüşlerse miras
çılarının verecekleri takrir üzerine vakıflar adı
na tescilin yapılacağı beyan edilmiş idi. Bun
dan sonra 1935 yılında Büyük Millet Mecisince 
kabul buyrulan 2762 sayılı Vakıflar Kanununun. 
tefsiri istenen 44 ncü maddesinde (Bu kanunun 
neşfri tarihinden en az 15 yıl evvelinden beri 
vakıf .olarak tasarruf edildiği vergi kayıtlan, 
icar kontratoları ve eşhası hükmiyenin gayri
menkul© tasarruflarına dair olan 1.6' Şubat 1328 

tarihli Kanunun neşrinden sonra tapuya ve
rilmiş defterler ve müesseselerin hesap defter
leri ve buna benzer vesikalarla anlaşılacak yer
ler o suretle vakıf kütüğüne kaydolunurlar. Bu 
kayıt Vakıflar İdaresinin istemesi üzerine ta
puca o gayrimenkullerin kayıtlarına işaret ve 
keyfiyet münasip vasıtalarla ilân olunur, t lân 
tarihinden itibaren iki yıl içinde dâva yoliyle 
bir gûna itiraz olunmadığı takdirde o malların 
vakıf olarak katî tescilleri yapılır ve tapuları 
verilir. Tapu kayıtlarına işaret edilecek gayri-
menkullere ait dâvalarda Vakıflar idaresi ve 
varsa mütevelli de birlikte hasım olur. Bundan 
başka Vakıfler İdaresinin 1515 sayılı Kanun 
hükümlerinden istifade hakkı mahfuzdur) den
mek suretiyle, mülga Şûrayi Devletin yukarda 
işaret edilen mütalâası dairesinde vakıf namına 
tescil yapılabilmesinin, gayrimenkul kendi na
mına mukayyet olanların takaddümen ferağ ve 
muvafakatlerine bağlı addolunması noktai na
zarı ve açıkça bertaraf edilerek evvelâ tapuya 
muvakkat şerh verildikten sonra yapılan ilân 
üzerine gayrimenkuUer kendi namlarına kayıtlı 
bulunan alâkadarların ancak dâva şeklinde iti
raz edebilecekleri ve itiraz etmedikleri tak
dirde evelce muvakkat şerhi yapılan gay
rimenkullerin vakıfları lehine katî tescili ya
pılacağı hükmü konmak suretiyle vakıf namına 
tescil için gayrimenkul namlarına mukayyed-
olanlarm iptidaen muvafakatleri aranmaması 
açıkça anlaşılmakta olmasına rağmen Yüksek 
Temyiz Tevhidi İçtihat Heyetinin ittihaz bu
yurduğu 2 . XII . 1942 tarih ve 8 esas 25 Ka
rar sayılı Tevhidi İçtihat Kararında neticeten: 
2762 sayılı Kanunun neşrinden çok evvel mül
ga Şûrayı Devletin beyan ettiği istişari mütalâ
ayı ihya eder mahiyette ve bu gibi gayrimen-
kuller kendi namlarına mukayyedolan hakiki 
şahıslar veya mirasçılarının muvafakatleri ol
madıkça vakıf namına tescilin yapılamıyacağı-
na ekseriyetle karar verilmiş olduğundan hükü
met tarafından tefsir talebini havi tezkereye ek-
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li, salahiyetli heyetlere yaptırılan mütaaddit 
tetkikler neticesinde verilen raporda işin tefsir 
yoliyle katî surette halli lüzumu belirtilmiş ol
duğundan işbu tefsirin istenmekte bulunduğu 
anlaşılmıştır. 

Her şeyden evvel ifade edilmek lâzımdır ki, 
Yüksek Tevhidi içtihat Heyeti ekseriyetince bu 
yolda karar verilmesi, bir şahsın üzerinde mu-
kayyedolan bir gayrimenkulun onun rızası ol
maksızın başka birisi namına ve hadisimizde 
vakıf namına tashih ve tescili yapılmak suretiy
le kayıt sahibi şahsın haklarının ebedî olarak 
ziyama meydan vermemek endişesine müpteni-
dir. Gerçi her hangi bir hak üzerinde tasarruf 
ancak o hakkın sahibine aidolması esasına meb-
ni gayrimenkulun kayden malikinin rızası olma
dıkça onun üzerinde bulunan gayrimenkul kay
dının kendi üzerinden terkin edilmemesi bir hu
kuk kaidesidir. Fakat bu kaideye kanun vâzıı 
gerek 16 Şubat 1328 tarihli Kanunu muvak
katle ve gerek 2762 sayılı Kanunun 44 ncü 
maddesiyle bir istisna koymuştur. Mâkul mucip 
sebeplere müstenidolan istisnaların kaideleri ih
lâl etmiyeceği de bedihi bir hukuk kaidesidir. 
Hâdisemizde kanun vâzıını böyle bir istisnaya 
sevk eden mülâhazalar şöylece telhis olunabi
lir : 

16 Şubat 1328 tarihine kadar memleketimiz
de hükmi şahısların ve bu meyanda gayrimüs
lim cemaatlara ait hükmi şahısların kayden 
gayrimenkul iktisabına müsaade edilmemiş ol
ması yüzünden bu cemaat hükmi şahısların gay-
rimenkullerini itimadettikleri hakiki şahıslar ve
ya halen iktisaba ehil bir hukuki şahıs olarak 
mevcudolmıyan mevhum tarihî, dinî şahıslar na
mına kaydettirmek ıstırarında kalmışlardır. Bu 
ıstırara sevk eden memnuiyetin mâkul olmadı
ğı kabul edilip de hükmi şahısların kayden 
gayrimenkul iktisabetmelerine mezkûr kanunla 
müsaade edilince evvelki yanlış memnuiyetin 
sevk ettiği hukukan tehlikeli durumların ıslah 
ve telâfisi adalet ve hukuk icabından bulundu
ğundan gayrimüslim cemaat vakıflarının haddi 
zatında vakıflarına aidolup da yukarda işaret 
edilen zaruretlerle mevcut veya mevhum haki
ki şahıslar namına müseccel olan gayrimenkul-
lerin tapu idaresine tevdi edilecek defterleri 
üzerine vakıfları namına tescilinin yapılmasını 
kanun vâzıı çok doğru olarak emretmiştir. Eğer 
mülga Devlet Şûrası ve Temyiz Tevhidi İçtihat 

kararlarında beyan edildiği reçhile rakıflar le
hine kaydın tashihi için bunlar kendi namlarına 
müeseccel olan şahısların rızaları veya Devlet 
Şûrası istişari mütalâasında beyan edildiği veç
hile takrirleri lâzım olsaydı kanun vâzımm böy
le hükümler sevk etmesine asla lüzum yoktu. 
Çünkü sahiplerinin takrirleriyle vakıflar lehine 
tescilin yapılabileceğinde kimsenin tereddüdü 
mevzuubahsolamaz. 

Eğer maksat sahiplerinin verecekleri takrir 
üzerine ferağ harcı alınmamaktan ibaret ol
saydı kanun vâzıı yalnız bu yolda hüküm sevk 
ederek namlarına mukayyedolan şahısların ve
recekleri takrir üzerine hiçbir hare almmıya-
cağını beyan etmekle iktifa ederdi. Kal
dı ki, tefsiri istenen Vakıflar Kanununun 44 ncü 
maddesi, vakıflar namına tescil için daha baş
ka kayıt ve şartlar da aramıştır ki, bunlar yu
karıya aynen nakledilen mezkûr madde metnin
de tadat ve tasrih edilmiştir. Eğer vakıf namı
na tescil, kayden maliki görünen şahsın muva-
fakatma bağlı olsa idi bu kayıt ve şartların vü
cudunu taharriye hiç lüzum kalmazdı; çünkü 
bir malikin rızasiyle kendi gayrimenkulunu âha
ra tescil ettirmesi için bu gibi şartların tahak
kukunu aramaya asla lüzum ve ihtiyaç yoktur. 
Bilhassa Devlet Şûrası mütalâasmdaki makûs 
mülâhazayı önlemek için kanun vâzıı muahha-
ren kabul ettiği 2762 sayılı Kanunun 44 ncü 
maddesinde vakıflar namına tescil için birta
kım kayıt ve şartların tahakkukunu şart koş
makla sahiplerinin rıza ve takrirlerine lüzum ol
madığını açıklamak istemiş ve hattâ bunun 
iptidaen bir rıza ve muvafakat şeklinde olmı-
yacağım, vakıfların müracaatı üzerine bu gay-
rimenkullerin vakfa aidiyeti hakkında önce bir 
şerh verildikten sonra yapılacak ilân üzerine 
iki sene içinde itiraz dâvası açılmadığı takdir
de tescilin katî olarak yapılacağını ifade etmek 
suretiyle hâdisede tescil için kayden malik gö
rülenlerin nravafakatlarmm şart olmadığını ve 
ancak ilk şerhten sonra yapılacak ilân üzerine 
gayrimenkuller namlarına kayıtlı olanların Va
kıflar idaresini ve vakıf mütevillilerini hasım 
göstermek suretiyle dâva açıp harekete geçme
leri lâzımgeldiğini, aksi halde vakıfları namına 
tescilin katî olarak yapılacağını tasrih etmiştir. 
Maddenin bu suretle sevkı vakıflar namına tes
cil için kayden malik görünenlerin iptidaen 
muvafakatlarmm aranmasına lüzum, olmadığını 

(.S. Stayssı : Mİ ) 
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açıkça göstermektedir. Kaldı ki, saten bu gay-
rimenkuller kendi namlarına mukayyet olanlar, 
bâzı gayrimenkuUerde halen iktisaba ehil ola
rak mevcudolmıyan birtakım mevhum tarihî, 
dinî şahıslardır ki, bu mevhum şahısların muva
fakatlerinin alınması bir emrimuhal olup kanu
nun vâzıınm muhali emretmiş olması kabul olu
namaz. Kendileri veya vârisleri mevcudolan 
hakiki şahıslar ise 44 ncü maddenin aradığı şart
ların da açıkça gösterdiği veçhile zaten bu gay-
rimenkuller kendilerine aidolmayıp vakfa aid
olduğu için bu gayrimenkulleri uzun seneler fi
ilen tasarruf etmemişlerdir. Bu - gayrimenkul
leri en az on beş 'seneden beri sahibi hakikisi 
olan vakıfların idare, istimal ve icar ettiği def
terlerle, kayıtlarla, vakıf muhasebe kayıtlariy-
le meydana çıkmış olacak ki, vakıf namına tes
cil edilebilsin. Bu şartların vücudu, kanun vâ-
zımca hakiki malikin tapuda namına kayıtlı 
olan mevcut veya mevhum hakiki şahıslar ol
mayıp vakıflar olduğuna' kanuni bir karîne ad
dolunmuştur ki, hâdisenin mahiyetine ve me
selenin tarihî seyrine göre kanun vâzıınm bu 
karîneyi kabulünde hukuk esaslarına bir aykı
rılık tasavvur olunamaz. 

Tevhidi İçtihat Heyeti ekseriyetinin bütün 
endişesi, gayrimenkul uhdesinde mukayyet gö
rünen hakiki şahısların rızaları alınmadan va
kıf lehine tescilde o hakiki şahsın mevcudolabi-
lecek hakkının ebedî olarak zayi olması ihtima
lini önlemektir. Hakikatte böyle bir endişe vâ-
ridolmamak lâzımgelir. Çünkü Medeni Kanu
numuzun sistemine göre bir gayrimenkulun hak
lı sebebe müstenidolmaksızm hakiki malikten 
başkası uhdesine tescil edilmesi hakiki malikin 
bu tescilin iptalim istemesi hakkını nezetmez. 

Kanunu Medenimizin 933 ncü maddesi bn 
ıkkı sarahaten kabul etmiştir. Şu halde yu

karda izah edildiği veçhile kanun vâzıı gerek 
16 Şubat 1328 tarihli kanun re gerek 2762 sayılı 
Kanunun 44. maddesinde koyduğu hükümlerle 
ondan evvel hükmi şahısların gayrimenkule ta
sarruf hakkının memnu olmasından doğan ıstı-

....>. 

rar ile tapuda cemaatlerle münasebeti olan 2&*v-
cut veya mevhum hakiki şahıslar üzerinde kay
dedilmiş ve fakat fiilî tasarruf ve intifaı cemaat 
vakıflarına aidolduğu 44 ncü maddede yazılı 
karinelerle bir hakikat olarak kabul edilmiş bu* 
lunan gayrimenkullerin cemaat hükmi şahisları 
namına kayıtlarının tashihi için tapuca bu mal
lar kendi uhdelerinde mukayyet görünen şahıs
ların rıza ve muvafakatlerine ihtiyaç olmadan 
tescili kanun vâzıınm matlup ve maksudu oldu
ğuna şüphe edilemez. Bununla beraber bu cema
at hükmi şahısları lehine yapılan tescil bu şart
lar mevcudolmadığı halde yapılmışsa aleyhlerine 
kayıt tashihi yapılan şahıslar tarafından bu şart
ların mevcudolmadığı ve binaenaleyh mülkiyetin 
kendilerine ait bulunduğu iddia ve ispat edilerek 
Yüksek Temyiz Tevhidi İçtihat Heyetinin endişe 
ettiği husus belâgan mabelâğ temin edilebilir. 

2762 sayılı Kanunun tefsiri istenen 44 ncü 
maddesi, bu kabîl gayrimenkuller tapuca uhdele
rinde mukayyet olan şahısların rızalarını arama
ya lüzum olmadığı hususunda yukarda izah edil
diği veçhile açık hükümleri muhtevi olması sebe
biyle bu bapta tefsire lüzum ve mahal olmadığı
na encümenimizce ittifakla karar verilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye Encümeni Reisi Bu M. M. 

Muğla Konya 
N. Özsan H. Aydıner 

Kâtip 
Kocaeli Aydın Aydın 

8. Dinçer N. Geveci C. ülkü 
Burdur Çoruh Erzincan 

B. Kayaalp M. önal 8. Perinçek 
Erzurum Erzurum İzmir 

A. Eryurt Z., Çovuşoğlu A. Güngören 
Konya Malatya 

T. F. Baran Söz hakkım mahfuz 
N. Ocakaıoğlu 

Yozgad Çanakkale 
M. Ataman 8. Sezgin 
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Devre : X 
ÎÇtoa: 2 S. S A Y I S I : 

Erzincan Mebusu Tevfik Şenocak'ın, Devlet Şûrası Kanununun 2 
nci maddesinin (F) fıkrasının tefsiri hakkında takriri ve Dahiliye, 

Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (4 /146) 

Yüksek Reisliğe 

3546 sayılı Devlet Şûrası Kanununun ikinci maddesinin (F) fıkrası hakkında"hazırlanan tefsir 
talebi aşağıda arz edilmiştir. 

Lâzımgelenlere havale ve tevdi buyurulmasım saygılarımla rica ederim. 
Erzincan Mebusu 

Tevfik Şenocak 

Tefsir talebinin sebep ve saiki : 
3546 sayılı Devlet Şûrası Kanununun 3 ncü maddesi gereğince Devlet Şûrasında münhal âzalık-

lara namzet intihabı için Adliye ve Dahiliye encümenlerinden müteşekkil karma komisyonda aday
lıkları tesbit olunan zevatın memuriyet sicilleri tetkik olunarak zikri geçen kanunun 2 nci maddesinde 
beyan ve tadadolunan evsaf ve şeraiti haiz olup olmadıkları araştırılmamış bulunduğundan mezkûr 
komisyonca yapılan namzet intihabına tarafımdan itiraz edilmişti. Çankırı Mebusu Celâl Boynuk ar
kadaşımız tarafından takabbül ve istishabedilen bu itiraza ve namzetlerden bâzılarının kanuni şartları 
haiz olmamalarına rağmen intihap mazbatası tashih ve ıslah edilmediği cihetle sayın Celâl Boynuk 
arkadaşımız zikri geçen 3546 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (F) fıkrasının tefsirini talebetmiş ve 
bu istek üzerine keyfiyet sırasiyle Dahiliye, Adliye, ve Bütçe encümenlerinde müzakere olunarak ge
rekli mazbatalar tanzim ve Umumi Heyette müzakeresi için de ruznameye ithal edilmişti. Meclisin 
Yaz tatiline girmiş olmasından dolayı müzakeresi yapılamıyan bu tefsir talebinin Sayın arkadaşımız 
Celâl Boynuk tarafından geri alındığına halen vâkıf olmakta ve arz edeceğim sebeplerle zikri geçen 
fıkranın tefsir yolu ile Umumi Heyette bir karara bağlanmasına lüzum görmekteyim. 

Tefsirin lüzumu ve mucip sebepleri : * * 
Filhakika evvelki tetkik ve müzakereler sırasında Dahiliye Encümenince tanzim olunan maz

batada 3546 sayılı Devlet Şûrası Kanununun 2 nci maddesinin 5 nci bendinde yazılı (Hukuk müşa
virlikleri) nin vilâyetlerde 3 yıl müddetle hizmet görmüş bulunmak kaydiyle mukayyet oldukların
dan ve yine merkez daireleri umum müdürlükleri derecesinde yani vekâletlerin merkez hukuk müşa
virliklerine münhasır bulunduğundan şüphe edilemiyeceğinden bu yolda bir tefsire lüzum ve mahal 
olmadığına ekseriyetle karar verilmiş ise de Adliye ve Bütçe encümenlerinde bu tarzı tefsirin aksi il
tizam olunmuş ve şu suretle de tefsiri matlup fıkra üzerinde tetkikat yapan encümenlere dâhil ar
kadaşlarımız arasında da muhtelif kanaat ve fikirlerin yer aldığı tezahür etmiştir. 

Şu hale göre tefsiri talebolunan fıkrayı tetkik ve mucip sebeplerini arz edelim : 
Yukarda zikri gecen 3546 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (F) fıkrasında aynen; (Vilâyetlerde 

en az 3 sene memuriyette bulunduktan sonra merkez daireleri umum müdürlüklerinde veya o dere
cedeki memuriyetlerde yahut hukuk müşavirliklerinde hizmet etmiş) denilmektedir. Muhtelit En
cümen bu fıkradan, hukuk müşavirlerinin vilâyetlerde 3 sene hizmet etmek kaydiyle mukayyet ol
madıklarına ve hukuk müşavirleri tâbiri de mutlak zikredildiği cihetle bunun vekMet hukuk müşa
virlerine münhasır bulunmadığına kaani olarak buvasfı taşımıyan namzetleri de intihap mazbatasına 
ithal etmiş bulunmaktadır. 
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Kanaat ve anlayışımıza göre kanun vâzıı bu fıkrada gayet açık olarak ve sırasiyle merkez da

ireleri umum müdürlüklerinde veya o derecedeki memuriyetlerde yahut hukuk müşavirliklerinde 
bulunanları hiçbir tefrika tâbi tutmaksızm vilâyetlerde en az 3 sene memuriyette bulunmak kay-
diyle mukayyet tutmuş bulunuyor. Nitekim esas kanunun müzakeresi sırasında cereyan eden mü
zakerelerde dahi; (1938 yılı Büyük Millet Meclisi Zabıt cerideleri Cilt : 27, 28, 29 - Sayfa : 23, 52, 
74, 88) fıkrada zikri geçen memuriyetlerde bulunanların vilâyetlerde en az 3 sene müddetle hizmet 
görmeleri meselesi üzerinde ehemmiyetle durulmuş ve bunun ne sebep ve maksatlarla fıkraya ilâve
sinin zarureti tebarüz ettirilmiştir. 

Yine kanunun 2 nci maddesinin B, C, D, E fıkralarında zikir ve tadat olunan memuriyetlerin de
rece ve ehemmiyetleri göz önünde tutulur ve (F) fıkrasındaki merkez daireleri tâbirinden hiç şüp
hesiz ki vekâletlerin kasdedildiği düşünülürse fıkrada bahsolunan hukuk müşavirlerinin ancak ve
kâlet hukuk müşavirleri olduğunda asla tereddüde mahal kalmamak icabeder. 

Malûm olduğu veçhile Devlet Şûrası hem hükümetin umumi şekilde istişare organı ve hem de 
idari ihtilâfların umumi ve nihai hal merciidir. Bu vazifelerin ifası için yalnız hukuk bilgisine 
sahibolmak da kâfi değildir. Aynı zamanda Devlet Şûrası erkânına dâhil olacak zevatın hiç değil
se bir müddet faal idarede çalışmış ve tecrübe görmüş bulunmaları da zaruridir. Bu maksatla 
alacakları kararların tesir ve neticelerini önceden görmek ve hesaplamak ve bilhassa kabili tatbik 
olup olmadıklarını kestirmek icabedeceği gibi üzerinde çalışacakları mevzular umumiyetle memle
ket ölçüsünde meseleler olacağından bunları tam bir ihata ve kavrayışla hal yoluna gitmeleri lâzım-
gelir. 

îşte bütün bu meseleler üzerinde ihtisas ve kabiliyet iktisabı da merkez ve taşra idare teşkilâtın
da uzun zaman bilfiil çalışmakla elde edilebilir. 

Tefsir fıkrası : 
3546 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (F) fıkrasının başmda yer alan; (Vilâyetlerde en az 3 

sene müddetle memuriyette bulunmak) kaydının, aynı fıkranın sonundaki, hukuk müşavirliklerinde 
bulunanlara da şâmil olduğu ve hukuk müşavirlikleri tâbirinin sadece vilâyetler hukuk müşavirleri
ne hasredildiği zahir bulunduğu cihetle o yolda tefsire varılması hususu arz ve teklif olunur. 

( S. Sayısı : 160 ) 
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Dahiliye Encüı 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No. 4/146 
Karar No. 12 ' 

Yüksek 

Erzincan Mebusu Tevfik Şenocak'ın, Dev
let Şûrası Kanununun 2 nci maddesinin (P) 
fıkrasının tefsiri hakkındaki takriri 25 . X I . 

1955 tarihinde encümenimize havale edilmiş 
olmakla Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle mü
zakere edildi : 

Erzincan Mebusu Tevfik Şenocak Devlet 
Şûrası Kanununun 2 nci maddesinin (F) fık
rasının (Vilâyetlerde 3 sene memuriyette bu
lunduktan sonra Merkez Daireleri Umum Mü
dürlüklerinde veya o derecedeki memuriyetler
de yahut hukuk müşavirliklerinde hizmet et
miş) kaydının başındaki vilâyetlerde üç sene 
müddet kaydının aynı fıkranın sonundaki hu
kuk müşavirliklerine de şâmil olduğu ve hukuk 
müşavirlikleri kaydının sadece vekâlet hukuk 
müşavirlerine münhasır bulunduğu bu yolda 
tefsire mahal olmadığına, şeklinde karar veril
mesini teklif etmiş bulunmaktadır. 

Meselâ, (Vilâyetlerde en az 3 sene memuri
yette bulunduktan sonra merkez daireleri 
umum müdürlüklerinde veya o derecedeki me
muriyetlerde yahut hukuk müşavirliklerinde 
hizmet etmiş) şeklinde tedvin edilmiş bulunan 
fıkradaki hukuk müşavirliklerinin: A) Vilâ
yetlerde en az 3 sene memuriyette bulunmuş 
olmak şartına tâbi olup olmadığı; B) Hukuk, 
müşavirlikleri tâbirinin münhasıran vekâlet hu
kuk müşaviri mânasında .mukayyit bulunup bu
lunmadığı hususlarına inhisar etmektedir. 

A) 1. (Vilâyetlerde en az 3 sene memu
riyette bulunduktan sonra merkez daireleri 
umum müdürlüklerinde veya o derecedeki me
muriyetlerde) ibaresinden sonra yahut hukuk 
müşavirliklerinde hizmet etmiş olmak şartından 
bahsolunmasma veyahut kelimesi de, kimi va
kit söylenen bir fikirden cayarak yerine ileri 
sürülen ikinci cümlenin başına getirileceğine 
göre; hukuk müşavirliklerinde hizmet etmiş ol
mak kaydı ikinci cümleyi teşkil etmekte ve bu 
sebeple de birinci cümlede yazılı memuriyetler 
için şart olarak vilâyetlerde en az üç sene me-

eni mazbatası 

14.1.1956 

Reisliğe 

muriyette bulunmak kaydının ikinci cümleye 
şümulü bulunmamaktadır. 

2. Hukuk müşavirliği ayrı bir memuriyet 
kategorisidir. Vilâyet memurlarından yetişmez. 
Bunlar Devlet Şûrasından veya hukuk profe
sörleri avukatlar ve hâkimler arasından alınır
lar. Bunların vilâyetlerde memuriyet yapmış 
bulunmaları, tamamen tesadüfi ve hattâ çok ke
re muhaldir. 

Kanun vâzıı mahalli düşünmez. 
3. Hükümet teklifinde ve daha önceki Dev

let Şûrası Kanununda, hukuk müşavirliği mez
kûr değildi. Hukuk müşavirleri (O derecede 
memuriyetlerden) tâbirine dâhil ve bunda mün-
demicolduğu halde tasrih edilmek suretiyle 
(Hukuk müşavirlikleri) nin Adliye Encümeni 
tarafından lâyihaya derci; ancak ve münhasıran 
diğerlerinin tâbi olduğu «Vilâyet memuriyet
leri» kayıt ve şartından bunları kurtarmaya 
matuftur. 

Bu sebeplerle vilâyetlerde en az üç sene me
muriyette bulunmak şartı hukuk müşavirlikle
rine şâmil bulunmamaktadır. 

B) Mevzuatımıza göre, hukuk müşavirliği 
Devlet memuru olarak vekâletlerle mülhak ve 
müstakil bütçeli umum müdürlükler teşkilâtına 
hasredilmiştir. 

Bu tâbire mezkûr daireler dışındaki teşki
lâtın hukuk müşavirlerini ithale imkân yoktur. 
Fıkradaki hukuk müşavirliği tâbiri mutlaktır. 
«Mutlak ıtlakı üzerine cari ve kemaline mas
ruftur.» Yolundaki tefsir kaidesi muvacehesinde 
mutlak olarak zikredilmiş bulunan bu tâbirin 
umum müdürlükler, hukuk müşavirliklerini de 
şümulüne alacağı tabiîdir. 

Büyük Millet Meclisinin; çeşitli sahalardaki 
ihtisas elemanlarından terekkübetmesi düşünü
len Devlet Şûrasına hiçbir vekâletin iştigal sa
hasına girmiyen mülhak ve müstakil bütçeli 
umum müdürlükler hukuk müşavirliklerinden 
de namzet ve âza seçebilmek hususundaki tak-
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dir hakkım takyit ve tahdideden bir karine de 
mevcut değildir. ^ 

Esasen derecesi müsaidolmıyan hukuk müşa
virliklerinin vekâlet hukuk müşaviri de olsalar 
Şûra Âzalığma seçilmesine Barem Kanunu hü
kümlerinin mâni bulunduğu cihetle; gerek ve
kâletlerin ve gerekse umum müdürlüklerin üç 
sene vilâyet memuriyetinde bulunmamış olan 
hukuk müşavirliklerinden de Devlet Şûrasına 
namzet ve âza seçile gelmiştir. 

Aksine bir kanaat ve mütalâa bile serdedil-
meksizin 1938 den beri Büyük Millet Meclisi 
bu şekilde tatbikatiyle tefsiri istenilen madden 
anlamak istediği mânayı ifade etmiş bulunmak
tadır. 

Bu mucip sebeplerle Devlet Şûrası Kanunu
nun 2 nci maddesinin F. bendinin tefsirine ma
hal olmadığına karar verilmiş olmakla havalesi 
gereğince Adliye Encümenine gönderilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Dahiliye Encümeni 
Eeisi Reis V. 
Edirne Ankara 

R. Nasuhioğlu Â. Benderlioğlu 

Bu M. M. 
Muğla 

Y. Paşamehmedoğlu 

Yozgad 
Ö. L. Erzurumluoğlu 

Amasya « 
M. Zeren 

imzada bulunamadı 

Çankırı 
T. Akman 

İmzada bulunamadı 

Denizli 
A. H. Sancar 

Kars 
M. Hazer 

imzada bulunamadı 

Kastamonu 
8. Çağlar 

izmir 
P. Arat 

Amasya 
K. Eren 

Çanakkale 
8. Karanakçı 

Çorum 
Muhalifim 
B. Koldaş 

GKimüşane 
/. II. Baykal 

Kastamonu 
M. Kuşakçıoğlu 

Kocaeli 
8. Yalım 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 4/146 
Karar No.25 

25 . I . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Şûrası Kanununun ikinci maddesinin 
(F) fıkrasının tefsiri hakkında, Erzincan Mebu
su Tevfik Şenocak'm, vâki tefsir isteminin, Da
hiliye Encümeni mazbatası ile birlikte, encüme
nimizle tevdii üzerine, keyfiyet tetkik ve müza
kere olundu. 

Erzincan Mebusu Tevfik Şenocak, tefsir tale
binde, Devlet Şûrası münhal âzalıkları için, Da
hiliye ve Adliye encümenlerinde, yapılan son 
seçimde, 3456 sayılı Devlet Şûrası Kanununun 
ikinci maddesinin (F) fıkrasında : 

Beyan ve tâdadolunan vasıfların, araştırıl
mamış olması dolayısiyle, 3546 sayılı Dev
let Şûrası Kanununun ikinci maddesinin «F» 
fıkrasının, vilâyetlerde en az üç sene müddetle 

memuriyette bulunmak kaydının, aynı fıkranın 
sonundaki hukuk müşavirliklerinde bulunanlara 
da şâmil olduğu ve hukuk müşavirlikleri tâbirinin 
sadece vekâletler hukuk müşavirliklerine hasredil-
diği,. şeklinde, tefsirine karar verilmesini istemek
te ise de; 

3546 sayılı Kanunun ikinci maddesinin «F» 
fıkrasında, Şûrayı Devlet âzalığına seçilebilmek 
için gereken vasıfları belirtirken, (Vilâyetlerde 
enaz üç sene memuriyette bulunduktan sonra 
merkez daireleri umum müdürlüklerinde veya o 
derecedeki memuriyetlerde) dedikten sonra, ya
hut hukuk müşavirliklerinde bulunması tâbir ve 
ibarelerini kullanması, vilâyetlerde en az üç yıl 
memuriyette bulunmak şartını, ancak umum mü-
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dürlük veya o derecedeki memuriyetler 
için kasdettiği, hukuk müşavirlerinin menşe 
itibariyle, umumiyetle profesör, avukat ve hâ
kimler arasından tâyin edilip, vilâyetlerde me
muriyet yapmalarının tamamen istisna teşkil 
etmesine, ifa ettikleri vazifelerinin mahiyeti ve 
menşeleri itibariyle de, idare hukukunun hu
susiyetlerine vâkıf kimseler bulunmalarına; 3546 
sayılı Kanuna ait Hükümet lâyihasiyle daha 
önceki Şûrayi Devlet kanununda, hukuk müşa
virliği kaydı mevcut değil iken, hukuk müşavir
liği kaydının Adliye Encümeni tarafından mad
deye ilâvesi de, vâzıı kanunun, hukuk müşavir
liklerinde vazife görenleri, Şûrayi Devlet âzalı
ğına tâyinde başlıbaşma müstakil bir vasıf 
olarak kabul ve telâkki ettiğini açıklamasına, 
son seçimden evvel vilâyetlerde üç yıl memuri
yette bulunmadan hukuk müşavirliği yaparken, 
Şûrayi Devlet âzalığına seçilmiş ve halen vazi
fe gören azaların da mevcut bulunması, Yüksek 
Meclisin, Şûrayi Devlet âzalığına seçimde hu
kuk müşavirleri için, üç yıl vilâyetlerde vazife 
ifasını lüzumlu bulmadığını göstermesine, bina
enaleyh vilâyetlerde en az üç yıl memuriyette 
bulunmak şartı hukuk müşavirliklerine şâmil de
ğildir. Hukuk müşavirliği vazifelerinin vekâlet
lerden başka mülhak veya müstakil bütçeli 
umum müdürlük teşkilâtında da yer alması ve 
bu vazifelerin, mahiyetleri itibariyle bir birle
rinden farklı bulunmaması 3546 sayılı Kanunun 
ikinci fıkrasında hiçbir tefrik yapılmadan, mut
lak şekilde hukuk müşavirliğinden bahsedilmesi 

muvacehesinde, Şûrayi Devlet âzalığına mutla
ka vekâlet hukuk müşavirlerinin seçilebileceği
ni kabule de imkân bulunmadığı bedihidir. 

Bu sebeplerle, 3546 sayılı Kanunun ikinci 
maddesinin «F» fıkrasının tefsirine mahal olma
dığına encûmenimizce, ittifakla karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine sunul
mak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
Adliye En. Reisi Y. 

M. M. Kâtip 
Çanakkale Kocaeli 
8. Sezgin S. Dinçer 

Ankara Çankırı 
Z. Gökçer C. Boynuk 

İmzada bulunamadı 
Çoruh Çorum 

M. Önal M. K. Biberoğlu 
Erzincan Erzurum 

8. Perinçek Z. Çavuşoğlu 
İmzada bulunamadı 

Erzurum Hatay 
A. Eryurt A. F. Atdhan 

İsparta Kayseri 
8. Bilgiç O. N. Deniz 
Konya Konya 

Söz hakkım mahfuz T. F. Baran 
H. Ay diner 

Malatya Malatya 
N. Ocakçıoğlu M. Z. Tulunay 

İmzada bulunamadı 
Maraş Zonguldak 

M. özsoy N. Kirişcioğlu 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 21 . V . 1956 
Esas No: 4/'146 
Karar No: 97 * • 

Yüksek Reisliğe 

Erzincan Mebusu Tevfik Şenocak'ın, Devlet 
Şûrası Kanununun 2 nei maddesinin (F) fıkra
sının tefsiri hakkındaki takriri Dahiliye ve Ad
liye encümenleri mazbatalariyle birlikte encü
menimize havale edilmiş olmakla takrir sahibi 
ve Şûrayı Devlet Reisi hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Mesele: Devlet Şûrasına âza seçilebilecekler
den hukuk müşaviri bulunan namzetlerin vilâ
yetlerde asgari üç sene çalışmış ve vekâletler 
yüksek hukuk müşavirliklerinde bulunmuş ol
malarının şart olup olmadığı keyfiyetinden iba
rettir. 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz «Şûrayı Dev
letin rüesa ve azasını vazifei mühimmede bu
lunmuş ilim, ihtisas ve tecrübeleri ile mütema
yiz zevat meyanmdan Büyük Millet Meclisince 
intihabolunur.» prensibini koymuştur. Bu pren
sibin tatbik şeklini gösteren Devlet Şûrası Ka
nununun 2 nci maddesinde aynen: 

«Devlet Şûrası Reis ve azaları, 
A) Yüksek mekteplerden mezun olup da 

kırk yaşını ikmal etmiş, 
B) Vekillik, umumi müfettişlik, elçilik et-

mi§, 
C) Tuğgeneral, Tümamiral ve daha yüksek 

rütbeyi ihraz eylemiş, 
D) Müsteşarlıklarda veya vekilliklerde bu

lunmuş, 
E) Temyiz Mahkemesi Reis veya âzalıkla-

rmda bulunmuş, veyahut bu memuriyetlere ka
nunen istihkak kazanmış, 

F) Vilâyetlerde en az üç sene memuriyette 
bulunduktan sonra merkez daireleri umum mü
dürlüklerinde veya o derecedeki memuriyetlerde 
yahut hukuk müşavirliklerinde hizmet etmiş, 

G) Devlet Şûrası Başmuavinliğinde en az 
üç sene durmuş olanlardan ilmî ihtisas ve tecrü
beleriyle temayüz eylemiş zevat arasından Bü
yük Millet Meclisince seçilir.» 

Hükmü sevk ve tedvin edilmiştir. 
Gerek Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun ve 

gerek Devlet Şûrası Kanununun yukarda arz 
ve izah olunan hükümleri muvacehesinde hukuk 
müşaviri namzetlerinin Devlet Şûrası âzalığma 
seçilebilmesi için ne gibi vasıf ve şartları nefis
lerinde gerçekleştirmiş olmaları lâzımgeldiğini 
tahlil edelim. Şöyle ki : 

Devlet Şûrası âzalığı sade bir hukukçuluk
tan ibaret olmadığından her hangi bir hukuk 
müşaviri bu yüksek heyet namzetliğine kabul 
edilemez. Nitekim Devlet Şûrası Kanununun 
yukarda zikri geçen ikinci maddesinin (F) fık
rasında açıkça hukuk müşaviri olan namzetler
de daha evvel vilâyetlerde en az 3 sene memu
riyette bulunmuş ve merkez daireleri hukuk 
müşavirliklerinde hizmet etmiş olmaları şartı 
aranmaktadır. Filhakika mezkûr bent hükmü 
ile Devlet Şûrasına aday umum müdürler ile 
o derecelerdeki memurlarda aranan bu iki şart
tan hukuk müşavirlerinin hariç ve vareste kı
lınması için hiçbir sebep yoktur. Çünkü hepsi
nin durumu aynı bent içinde «veya» ve «ya
hut» gibi atıf edatlariyle bağlanan tek bir hü
kümle tanzim edilmiş bulunmaktadır. Kanun 
vâzıı hukuk müşavirlerini bu şartlardan istisna 
etmek isteseydi diğer memuriyetler için yaptığı 
gibi onların da vaziyetlerini müstakil bir bent 
halinde derpiş eder. Şayet üç sene taşra hiz
metiyle merkez daireleri vazifeleri kaydından te-
cerrüt etmek kabil olsa idi hususi müessese veya 
şirket hukuk müşavirlerinin de namzetliğe kabu
lüne mâni bulunmaz idi. Halbuki kanun vâzımm 
maksadı; alelade hukuk müşavirlerinin adaylığa 
kabulü değil, çeşitli Devlet hizmetlerinde çalıştık
tan sonra bu memuriyetin en yüksek derecesi olan 
Vekâletler Hukuk Müşavirliğine yükselmiş kim
selerin Şûra Âzalığma liyakat ve ehliyet kesbet-
miş olacakları merkezindedir. Bu itibarla âmme 
müesseselerinin ve mahallî idarelerin hukuk mü-
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şavirleri dahi Devlet Şûrası âzalığma namzet gös
terilemezler. Zira bu idarî teşekküller kanunun 
tasrih ettiği merkez daireleri değil, ademimerke-
ziyet müessese ve idarelerdir. Merkez daireleri 
münhasıran vekâletler teşkilâtından ibarettir. 

Binaenaleyh 3546 sayılı Devlet Şûrası Kanu
nunun ikinci maddesinin (F) fıkrasının baş tara
fında yer alan «Vilâyetlerde en az üç sene müd
detle memuriyette bulunmak» kaydının aynı fık
ranın sonundaki hukuk müşavirliklerinde hizmet 
etmiş olanlara da şâmil olduğu ve hukuk müşa
virlikleri tâbirinden sadece vekâletler hukuk mü
şavirleri maksut bulunduğu cihetle çok sarih bu
lunan mezkûr fıkra hükmünün bu sebeplerden 
dolayı tefsirine mahal olmadığına encümenimizce 
karar verilmiştir. 

Mazbatamız Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Mazbata M. 
Balıkesir Kırklareli Giresun 
H. îmre Ş. Bakay M. Şener 

Kâtip 
Balıkesir Afyon K. 

M. Halûk Timurtaş M. Â. Ülgen 
imzada bulunamadı 

• • » > " mm>9<^ •<—• 
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Antalya 
K. Akmanlm 

Çankırı 
Söz hakkım mahf 

T. Uygur 
Diyarbakır 
H. Turgut 
Gazianteb 
Muhalifim 
E. Cenanı 

îzmir 
B. Uz 

Konya 
R. Birand 

Ordu 

uzdur 

Erzurum 
8. Erker 

îzmir 
A. Aker 

: 

Aydın 
Z. Uray 
Çoruh 

Y. Gümüşel 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

îzmir 
B. Bilgin 

Konya 
M. Bağrıaçık 

îmzada bulunamadı 
Muş 

Ş. Çağltyan 

Söz hakkım mahfuzdur. 
R. Aksoy 

Rize 
1. Akçal 
Yozgad 

D, Aklel 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Zonguldak 
Muhalifim 

Niğde 
Muhalifim 

A, N. Kadıoğlu 
Ordu 

Muhalifim 
S. İşbajcan 

Tokad 
Ö. Sunar 

Zonguldak 
8. Duralı 





Ûerre : X 
tçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3 /178) 

T. C. 
Başvekâlet 28 . II . 1955 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. 6/2-425 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

15 . VIII . 1951 tarihinden 3 . XII . 1953 tarihine kadar iş yerinde çalıştırdığı işçilere ait bordrola 
rı, tebligata rağmen işçi Sigortaları Kurumuna vermemek suretiyle 5417 ve 5564 sayılı Kanun hüküm • 
lerine muhalefetten maznun olarak Malatya Asliye Ceza Mahkemesinde muhakemesi yapılmakta iken 
mebus seçilen Ahmet Fırat hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde 
gereken karar verilmek üzere Adliye Vekâleti'1, den alman 1 . II . 1955 tarih ve 3430 sayılı tez
kere örneği ile eki dosyanın bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Vekâletinin (Ceza İşleri Umum Müdürlüğü) 1. I I . 1955 tarih ve 3430 sayılı tezkeresi suretidir 

Yüksek Başvekâlete 

15 . VIII . 1951 tarihinden 3 . XII . 1953 tarihine kadar iş yerinde çalıştırdığı işçilere ait bordro
ları, tebligata rağmen îşçi Sigortaları Kurumuna vermemek suretiyle 5417 sayılı Kanunun «35»'nci 
ve 5564 sayılı Kanunun «5» nci maddeleri hükümlerine muhalefetten maznun Ahmet Fırat hakkın
da Malatya Asliye Ceza Mahkemesinde muhakeme yapılmakta iken mumaileyhin mebus olduğu anla
şıldığından, hukuku âmme dâvasının muvakkaten tatiline ve gereği yapılmak üzere dosyasının Cum
huriyet Müddeiumumiliğine tevdiine 20 . I , 1955 tarihinde karar verildiği, birlikte takdim olunan 
dâva dosyasının tetkikinden anlaşılmıştır. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereğinin ifasına delâlet buyu* 
rulmasını saygılarımla arz ve rica ederim, 

' Adliye Vekili 
O. §. Çiçekdağ 
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Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerindi 

T. S. M. M. 
freş. Es. ve Ad. En. terinden 
mürekkep Muhtelit Encümen 

Esas No. 3/178 
Karar No-. 2 

Yüksek 

İş yerinde çalıştırdığı işçilere ait bordrolari 
tebligata rağmen îşçi Sigortaları Kurumuna ver
memek suretiyle 5417 ve 5564 sayılı Kanun hü
kümlerine muhalefetten dolayı suçlu sanılan Ma
latya Mebusu Ahmet Fırat'ın teşriî masuniyeti
nin kaldırılması hakkındaki Başvekâletin 6/2 -
425 sayı ve 28. II * 1955 tarihli tezkeresiyle ili
şiği dosya, Muhtelit Encümenimize havale edil-
mekle bu baptaki dosyanın tetkiki ve neticeye 
göre mazbatanın yazılması için Dahilî Nizamna
menin 178 nci maddesi gereğince kur'a suretiyle 
ayrılan İhzari Encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat .so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Malatya Mebusu Ahmet Fı
rat'a isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların dı
şında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince devre sonuna bırakılmasına itti
fakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit 

Encümen Reisi Mazbata Muharriri 
Manisa Seyhan 

M. Tümay E. Batumlu * l 

•MWMM«İI«0Mgfc 

mürekkep Muhtelit Encümen mazbatasi 

29. V.1956 

Beisliğe 

Ankara 
H. Türegün 

Balıkesir 
V. Asena 

Diyarbakır 
M. II. Ünal 

Erzurum 
H, .$. İnce 

îzmir 
/. Sipahioğlu 

Kars 
S. Atalay 

Konya 
H. Özyörük 

Muğla 
M. özsan 

Sivas 
§. Ecevit 

Yozgad 
1. Aktürel 

Aydın 
a. üiM 

Çanakkale 
S. Sezgin 

Erzincan 
S. Perinçek 

Eskişehir 
//. Sezen 

îzmir 
M. A. Sebük 

Kırşehir 
M. Mahmudoğhi 

Malatya 
N. OcakcAoğlu 

Ordu 
F. Ertekin 

Tekirdağ 
F. Alpiskenâer 

Zonguldak 
N. Kirişçioğlu 

Aydın 
N. Geveci 

Çoruh 
M. Önal 

Erzurum 
A. Eryurt 

îzmir 
A. Güngören 

Kars 
/. Us 

Konya 
T. Kozbek 

Maraş 
M. Özsoy 

Seyhan 
C. Oral 

Trabzon 
S. Bilek 

Hatay 
A. F. Atahan 
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Öevre : Jt 
t****- 2 S. SAYISI 166 

Tekirdağ Mebusu Fethi Mahramlı'nın teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/227) 

r. c. 
Başvekâlet l.VII. 1955 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. Ko. 6/2-1432 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine 
1952 yılında Tekirdağ Vilâyeti dâhilinde yapılacak köy içme su yollan için lüzumlu malzeme

nin mubayaasında 2490 sayılı Kanuna aykırı hareket etmekten sanık bu vilâyet eski daimî en-
cümen âzası FethiMahramlı'nm halen Tekirdağ mebusu bulunmasına binaen hakkında Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Dahiliye Ve
kâletinden alman 2. VI. Î955 tarih ve 82 - 175/197 sayılı tezkere ile eki Devlet Şurası ikinci 
Daire kararı örneklerinin dosyası ile birlikte bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Dahiliye Vekâletinin (Hukuk Müşavirliği) 2 . VI . 1955 tarih ve 82-175/197 sayılı tezkeresi suretidir 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

1.952 yılında Tekirdağ Vilâyeti dâhilinde yapılacak köy içme su yollan için lüzumlu malzeme
nin mubayaasında 2490 sayılı Kanuna aykm hareket etmekten sanık bu vilâyet eski daimî en
cümen âzası ve halen Tekirdağ Mebusu Fethi Mahramlı hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
17 nci maddesine göre muamele yapılmasına dair Devlet Şurası İkinci Dairesince verilen 14.1.1955 
tarih ve 3135/16 sayılı kararın tasdikli bir nüshasının ve bu işe ait 38 ekten ibaret fezlekeli tah
kikat. dosyasının ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 2 . VI. 1955 

Dahiliye Vekili T. 
înwa 



Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinde 

T. B. M. M. 
Te§. Es. ve Ad. En. terinden 
mürekkep Muhtelit Encümen 

Esas No. 3/227 
Karar No. 13 

Yüksek 

Vilâyet dâhilinde yapılacak köy içme su 
yolları için lüzumlu malzemenin mubayaasında 
2490 sayılı Kanuna aykırı hareket etmekten do
layı suçlu sanılan Tekirdağ Vilâyeti eski Daimî 
Encümen âzası ve halen, Tekirdağ Mebusu Fet
hi Mahramlı 'nınf teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkındaki Başvekâletin 6/2-1432 sayılı ve 
1.VII.1955 tarihli tezkeresiyle ilişiği dosya Muh
telit Encümenimize havale edilmekle bu baptaki 
dosyanın tetkiki ve neticeye göre mazbatası
nın yazılması için, Dahilî Nizamnamenin 178 nci 
maddesi gereğince kura suretiyle ayrılan İhzari 
Encümene tevdi edilmiştir. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Tekirdağ Mebusu Fethi 
Mahramlı'ya isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı 
suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince devre sonuna bırakılmasına ek
seriyetle karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit 

Encümen Reisi Mazbata Muharriri 
Manisa Seyhan 

M, Tümay E. Batumlu 

mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

39. V. 1956 

Reisliğe 

Ankara 
H. Türegün 

Balıkesir 
V. Asena 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Erzurum 
H. §. înce 

îzmir 
/. Sipahioğlu 

Kars 
Muhalifim 
S. Atalay 

Konya 
H. özyörük 

Muğla 
N. özsan 

Sivas 
Ş. Ecevit 

Yozgad 
î. Aktürel 

Aydın 
C. Ülkü 

Çanakkale 
S. Sezgin 

Erzincan 
S. Perinçek 

Eskişehir 
H. Sezen 

îzmir 
M. A. Sebük 

Kırşehir 
M. Mahmudoğlu 

Malatya 
N. Ocakcıoğlu 

Ordu 
F. Ertekin 

Tekirdağ 
E. Alpiskender 

Zonguldak 
N. Kirişçioğlu 

Aydın 
N. Geveci 

Çoruh 
M. Önal 

Erzurum 
A. Eryurt 

îzmir 
A. Güngören 

Kars 
/. Us 

Konya 
T. Kozbek 

Maraş 
M. özsoy 

Seyhan 
C. Oral 

Trabzon 
8. Dilek 

Hatay 
A. F. Atahan 

'9-Tr.mjL 

(S. Sayısı :İ66) 



Barrt : X 
ÎÇtima: 2 S. S A Y I S I : 

izmir Mebusu Rauf Onursal'm teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/219) 

r. e. 
Başvekâlet 1 . VII. 1955 

Eai ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
B, No. : 6/2 - 1433 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Memuriyet vazifesini ihmal ve suiistimal etmekten sanık İzmir Belediyesi eski Reisi Rauf Onur

sal'm halen îzmir Mebusu bulunmasına binaen hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci mad
desi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Dahiliye Vekâletinden alman 2 . VI . 1955 ta
rih ve 82 - 175/196 sayılı tezkere ile eki Devlet Şûrası ikinci Daire kararı örneklerinin dosyası 
üe birlikte bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim, 

Başvekü 
'* '•" • :i~ '''" '' A . M e n d e r e s 

Dahiliye Vekâletinin (Hukuk Müşavirliği) 2 . VI . 1955 tarih ve 82/175/196 «ayılı tezkeresi 
suretidir 

Başvekâlet Yüksek Makamına "I 

Memuriyet vazifesini ihmal ve suiistimal etmekten sanık İzmir Belediyesi eski Reisi ve halen İzmir 
Mebusu Rauf Onursal hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesine göre muamele ya
pılmasına dair Devlet Şûrası Umumi Heyetince müttehaz 3 . II . 1955 tarih ve 55/10, 55/45 ve 
İkinci Dairenin 10 . II . 1954 gün ve 1814/157 sayılı kararlarından tasdikli birer nüshasının ve 
bu işe ait 277 ekten ibaret fezlekeli tahkikat evrakının ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

2 . VI . 1955 
Dahiliye Vekili Y. 

" •'"•"' îmzft 
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Teşkilâtı Esasiye ve Adliyi encümenlerind 

T. B. M. M. 
TB§. ES. ve Ad. En. lerindtn 
mürekkep Muhtelit Encümtn 

Esas No. 3/219 
Karar No. 8 . 

Yüksek 

İzmir Fuar Gazinosu icarının ihalesinde ihale 
usul ve nizamlarına aykırı hareket etmek sure
tiyle memuriyet vazifesini suiistimal ve ihmal 
etmekten dolayı suçlu sanılan İzmir Mebusu Ra
uf Onursal'm teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkındaki Başvekâletin 6/2-1433 sayı ve 1. VII . 
1955 tarihli tezkeresiyle ilişiği dosya, Muhtelit 
Encümenimize havale edilmekle bu baptaki dos
yanın tetkiki ve neticeye göre mazbatasının ya
zılması için, Dahilî Nizamnamenin 178 nci mad
desi gereğince kur'a suretiyle ayrılan ihzari en
cümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen İzmir Mebusu Rauf Onur-
sal'a isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Kanunu
mun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların dı-
gında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve muha
kemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci' maddesi 
gereğince Devre sonuna bırakılmasına 'ekseriyetle 
karar verildi. 

U. Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit 

Encümen Reisi Mazbata Muharriri 
Manisa Seyhan 

M. Tümay E. Batumlu 

mürekkep Muhtelit Encümen musb&tası 

m. V. 1956 

Reisliğe 

Ankara 
H. Türegün 

Balıkesir 
V. Asena 

Diyarbakır 
Jf. H. Ünal 

Erzurum 
H. Ş. tnce 

İzmir 
t. Sipahioglu 

Kars 
Muiıalifim 
S. Atdlay 

Konya 
/ / . özyörük 

Muğla 
N. özsan 

Aydın 
0. Ülkü 

Çanakkale 
8. Sezgin 

Erzincan 
S. Perinçek 

Eskişehir 
H. Sezen 

îzmir 
M. A. Sebük 

Kırşehir 
M. Mahmudoğlu 

Malatya 
N. Ocakcıoğlu 

Ordu 
F. Ertekin 

Aydın 
N. Geved 

Çoruh 
M. Önal 

Erzurum 
A. Eryurt 

İzmir 
A. Güngören 

Kars 
t. Vs 

Konya 
T. Kozhek 

Maıuş 
M. özsoy 

Seyhan 
(\ Oral 

Sivas Tekirdağ Trabzon 
Ş. Ecevit F. Alpiskender S. Dilek 

Yozgad Zonguldak Hatay 
/. Aktiirel N. Kirişçioğlu A. F. Atahan 

*(6. fittltt: W ) 



S. SAYISI : 168 
Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'ın teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair Başvekâet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen

lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3 /297) 

T. C. 
Başvekâlet 7 .II. 1956 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No: 6/2-460 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Memuriyet vazifesini ihmal ve suiistimal etmekten sanık îzmit Belediye eski Reisi Sadettin 
Yalım'ın halen Kocaeli Mebusu bulunmasına binaen hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci 
maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Dahiliye Vekâletinden alman 23 . I . 1956 
tarih ve 81 -175/38 sayılı tezkere ile Devlet Şûrası ikinci Daire kararı örnekleri ve Umumi He
yet kararı aslının dosyasiyle birlikte bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Dahiliye Vekâletinin (Hukuk Müşavirliği) 23 . 1. 1956 tarih ve 82 -175/38 sayılı tezkeresi suretidir 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

Memuriyet vazifesini ihmal ve suiistimal etmekten sanık izmit Belediye eski Reisi ve halen îz-
"mit Mebusu Sadettin Yalım ve arkadaşları hakkında Devlet Şûrası İkinci Daire kararı sureti ile 
Umumi Heyetten verilen kararın aslı ve bu husustaki tahkikat dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Adı geçen Mebus hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesine göre muamele ifa
sına yüksek müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

23.1.1956 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 

DVYT* : X 
İçtim» : t 
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teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teş. Es. ve Ad. En. lerinden 29 .V. 1956 
mürekkep Muhtelit Encümen 

Esas No. 3/297 
Karar No. 19 

Yüksek Reisliğe 

Belediye sınırları dâhilinde otobüs işletmesi 
hakkı belediyeye aidolduğu halde buna aykırı 
hareket,, belediye malı olan Paşa suyunun bir kıs
mını Gründoğdu köyüne terk ve belediye tarafın
dan yapılan bir kısım yolu emaneten yaptırarak 
belediyeyi ızrar suretiyle vazifesini suiistimal et
mekten dolayı suçlu sanılan Kocaeli Mebusu Sa
dettin Yalım'm teşriî masuniyetinin kaldırılma
sına dair Başvekâletin 6 - 2/460 sayı ve 7 . II . 
1956 tarihli tezkeresiyle ilişiği dosya Muhtelit 
Encümenimize havale edilmekle bu baptaki dos
yanın tetkiki ve neticeye göre mazbatasının yazıl
ması için, Dahilî Nizamnamenin 178 nci madde
si gereğince kur'a suretiyle ayrılan ihzari Encü
mene tevdi edilmiştir. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Kocaeli Mebusu Sadettin Ya-
lım'a isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların dı
şında kaldığı anlaşıldığından bu hususta yapıl
mak istenen takibat ve muhakemenin Dahilî Ni
zamnamenin 180 nci maddesi gereğince devre so
nuna bırakılmasına ekseriyetle karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit 

Encümen Reisi Mazbata Muharriri 
Manisa Seyhan 

M. Tümay E. BatumH 

Ankara Aydın Aydın 
H. Türegün C. Ülkü N. Geveci 

Balıkesir Çanakkale Çoruh 
V. Asena S. Sezgin M. Önal 

Diyarbakır Erzincan Erzurum 
M. H. Ünal S. Perinçek A. Eryurt 

Erzurum 
H. Ş. İnce 

tzmir 
/. Sipahioğlu 

Kars 
Muhalifim 
S. Atalay 

Konya 
H. özyörük 

Muğla 
N. özsan 

Sivas 
§. Ecevit 

Yozgad 
t. Aktürel 

Eskişehir 
H. Sezen 

tzmir 
M. A. Sebük 

Kırşehir 
M. Mahmudoğlu 

Malatya 
N. Ocakcıoğlu 

Ordu 
F. Ertekin 

Tekirdağ 
F. Alpiskender 

Zonguldak 
N. Kirişcioğlu 

tzmir 
A. Güngör-e; 

Kars 
1 üs 

Konya 
T. Kozbek 

Maraş 
M. özsoy 

Seyhan 
C. Ora! 

Trabzon 
S. Dilek 

Hatay 
A. F. Atahc 

( S. Sayısı : 168 ) 



S. SAYISI : 169 
Erzurum Mebusu Esat Tunç e Fin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3 /249) 

T. C. 
Başvekâlet 2 . XI , 1955 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. 6/2-2355 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Erzurum'da 1952 - 1953 senelerinde yaptırılan köprülerden 6 adedinin yıkıldığı ve bunlara 
sarf edilen ceman 85 893.10 lira değerinde Hazinece bir zarar husule geldiği vekâlet müfettişleri ta
rafından mahallen yaptırılan inceleme neticesinden anlaşıldığından bahsile mezkûr köprülerin yı
kılmasında suçlu görülen Erzurum eski Nafıa Müdürü ve halen Erzurum Mebusu Esat Tuneel 
hakkında Memurin Muhakemat Kanunu hükümlerine tevfikan bu husustaki lüzumlu tahkikat ve 
kanuni takibatın yapılabilmesi için mumaileyhin teşriî masuniyetinin ref'ine dair gerekli işlemin 
yapılması hakkında Nafıa Vekâletinden alman 31 . X . 1955 tarih ve 976 sayılı tezkere ile eki 
Teftiş Heyeti Reisliğinin raporu suretlerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

7 

Nafıa Vekâletinin 13 . X . 1955 tarih ve 976 sayılı tezkeresi suretidir 

K,• ? « j * t *;/ Başvekâlet Yüksek Makamına 

Erzurum'da 1952 - 1953 senelerinde yaptırılan köprülerden 6 adedi yıkılmış ve bunlara sarf edi
len ceman 85 893.10 lira değerinde Hazinece bir zarar husule gelmiştir. 

Vekâletimiz müfettişleri tarafından mahallen yapılan inceleme neticesinde mezkûr köprülerin 
yıkılmasında eski Erzurum Nafıa Müdürü ve halen Erzurum Mebusu olan Esat Tuneel suçlu gö
rülmekte ve yıkılma sebeplerine ait deliller Teftiş Heyeti Reisliğince hazırlanan ve ilişik olarak 
sunulan raporda gösterilmiş bulunmaktadır. 

Memurin Muhakematı Kanunu hükümlerine göre bu husustaki lüzumlu tahkikat ve kanuni ta
kibatın yapılabilmesi Erzurum Mebusu Esat Tuneel'in teşriî masuniyetinin kaldırılmasına ihtiyaç 
gösterilmektedir. Bu sebeple mumaileyhin teşriî masuniyetinin ref'ine dair gerekli işlemin yapıl
masına müsaadelerinizi saygı ile arz ederim. 

( Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

THrrt : X 
İçtima : 2 



Tegkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M, 
T eş. Es. ve Ad. En. lerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen 

Esas No. 3/249 
Karar No. 15 

29. V. 1956 

Yüksek Reisliğe 

Erzurum'da 1952 - 1953 senelerinde Nafıaca Ankara 
yaptırılan köprülerden altı adedinin, yıkıldığı H. Türegün 
ve bu suretle Hazineyi ızrar etmekten dolayı 
suçlu sanılan Erzurum eski Nafıa Müdürü ve Balıkesir 
balen Erzurum Mebusu Esat Tuneel'in teşriî V. Asma 
masuniyetinin kaldırılması hakkındaki Başve
kâletin 6-2/2355 sayı ve 2 . XI . 1955 tarihli Diyarbakır 
tezkeresiyle ilişiği dosya, Muhtelit Encümeni- M. H. Ünal 
mize havale edilmekle bu baptaki dosyanın tet
kiki ve neticeye göre mazbatasının yazılması Erzurum 
için, Dahilî Nizamnamenin 178 nci maddesi ge- H. Ş. İnce 
reğince kur'a suretiyle ayrılan İhzari Encümene 
tevdi edilmişti. izmir 

Bu encümen tarafından yapılan tetikat so- t. Sipahioğlu 
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük- Kars 
ten sonra adı geçen Erzurum Mebusu Esat Tun- Muhalifim 
cel'e isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Kanunu- S. Atalay 
nun 12 ve 27 nci maddelernide yazılı suçların 
dışında kaldığı anlaşıldı. Konya 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu- H. özyörük 
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince devre sonuna bırakılmasına ekse- Muğla 
riyetle karar verildi. İV. özsan 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. Sivas 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad- §. Ecevit 
liye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit Yozgad 

Encümen Reisi Mazbata Muharriri î. Aktürel 
Manisa 

M. Tümay 

Mazbata Muharriri 
Seyhan 

E. Batumlu 

Aydm 
C. Ülkü 

Çanakkale 
S. Sezgin 

Erzincan 
S. Perinçek 

Eskişehir 
H. Sezen 

tzmir 
M. A. Sebük 

Kırşehir 
M. Mahmudoğlu 

Aydın 
N. Geveci 

Çoruh 
M. önal 

Erzurum 
A. Eryurt 

İzmir 
A. Güngören 

Kars 
î. Us 

Konya 
T. Kozbek 

Malatya Maraş 
N. Ocakcıoğlu M. Özsoy 

Ordu 
F. Ertekin 

Tekirdağ 
F. Alpiskender 

Seyhan 
C. Oral 

Trabzon 
S. Dilek 

Zonguldak Hatay 
N. Kiri§cioğlu A. F. Atahan 

•****mlt+mmm3mta 

( S. Sayısı : 169) 



S. SAYISI : 170 
istanbul Mebusu Ziya Köktürk ve Siird Mebusu Suat Bedük'ün 
teşriî masuniyetlerinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi ve 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 

Encümen mazbatası (3/300) 

T. C. 
Başvekâlet 23.11.1956 

Zat ve Yaz% İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. : 6/2 - 606 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Florya plaj evleri inşaatında yolsuzluk yaptıkları iddia olunan Emanet Komisyonu Reisi, Beledi

ye imar Müdürü Sedat Erkoğlu ve arkadaşları hakkında olup sanıklardan, Ziya Göktürk'ün istan
bul ve Suat Bedük'ün de Siird Mebusu bulunmalarına binaen haklarında Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Dahiliye Vekâletinden alman 
9. I I . 1956 tarih ve 82/175 - 75 sayılı tezkere ile eki Devlet Şûrası ikinci Daire kararı örneklerinin 
dosyasiyle birlikte bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Dahiliye Vekâleti (Hukuk Müşavirliği) nin 9 , I I . 1956 tarih ve 82 -175/75 sayılı tezkeresi suretidir. 

özü : Ziya Göktürk ve Suat Be-
. . , ' ; dük hakkında. 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

Florya plaj evleri inşaatında yolsuzluk yaptıkları iddia olunan Emanet Komisyonu Reisi, Bele
diye imar Müdürü Sedat Erkoğlu ve arkadaşları hakkında Devlet Şûrası 2 nci Dairesince verilen 
kararın tasdikli bir örneği ile bu husustaki tahkikat dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Sanıklardan, halen istanbul Mebusu Ziya Göktürk ile Siird Mebusu Suat Bedük haklarında Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesine göre muamele ifasına müsaadelerinizi saygılarımla arz 
ederim. 9. I I . 1956 

Dahiliye Vekili 
E. Mendere* 

Dtrrt : X 
içtim» : 2 
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Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teş. Es. ve Ad. En. terinden 
mürekkep Muhtelit Encümen 

Esas No. 3/300 
Karar No. 21 

Yüksek Reisliğe1 

Florya Plaj evleri inşaatında vazifelerini sui
istimalden dolayı suçlu sanılan İstanbul Mebusu 
Ziya Köktürk ve Siird Mebusu Suat Bedük'ün 
teşriî masuniyetlerinin kaldırılmasına dair Baş
vekâletin 6/2-606 sayı ve 23 . I I . 1.956 tarihli tez
keresiyle ilişiği dosya Muhtelit Encümenimize ha
vale edilmekle bu baptaki dosyanın tetkiki ve ne
ticeye göre mazbatasının yazılması için, Dahilî 
Nizamnamenin 178 nci maddesi gereğince kur'a 
suretiyle ayrılan ihzari encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldükten 
sonra adı geçen İstanbul Mebusu Ziya Köktürk 
ve Siird Mebusu Suat Bedük'e isnadolunan suç 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 12 ve 27 nci mad
delerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıl
dığından bu hususta yapılmak istenen takibat ve 
muhakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince Devre sonuna bırakılmasına ekse
riyetle karar verildi. 

U. Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit 

Encümen Reisi 
Manisa 

M. Tümay 

Mazbata Muharriri 
Seyhan 

E. Batumlu 

Ankara 
H. Türegün 

Balıkesir 
V. Asena 

Diyarbakır 
M. II. Ünal 

Erzurum 
H. 8. İnce 

İzmir 
/ . Sipahioğlu 

Kars 
Muhalifim 
S. Atalay 

Konya 
H. özyörük 

Muğla 
N. özsan 

Sivas 
§. Ecevit 

Yozgad 
/ . Aktürel 

Aydın 
C. Ülkü 

Çanakkale 
S. Sezgin 

Erzincan 
S. Perinçek 

Eskişehir 
H. Sezen 

İzmir 
M. A. Sebük 

Kırşehir 
M. Mahmudoğlu 

29. V. 1956 

Aydın 
N. Geveci 

Çoruh 
M. önal 

Erzurum 
A. Eryurt 

İzmir 
A. Güngören 

Kars 
/ . Us 

Konya 
T. Kozbek 

Malatya Maraş 
N. Ocakcıoğlu M. Özsoy 

Ordu 
F. Ertekin 

Tekirdağ 
F. Alpiskender 

Zonguldak 

Seyhan 
C. Oral 

Trabzon 
S. Dilek 

. Hatay 
N. Kirişcioğlu A. F. Atahan 

(S . Sayısı : 170) 



D«Yr« : X 
Xctim*: t S- S A Y I S I : 

Urfa Mebusu Aziz özbay'm teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair Başvekâet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen

lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3 /325) 

T. C. 
Başvekâlet 18 . IV . 1956 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. : 6/2 -1224 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankara'da Karaea Matbaasında Urfa Mebusu Aziz özbay tarafından bastırılan «Yeni Urfa gaze
tesinin hakkımdaki yalan, iftira, isnat ve tezviratma toptan cevabımdır.» isimli ve 22 . II . 1956 ta
rihli broşürde (Osman Ağan'm kararan vicdanına ışık tutuyorum) başlığı altında çıkan yazı ile adı 
geçenin şeref ve haysiyetine tecavüz olunduğundan ve bu tecavüzden dolayı yazı sahibi hakkında ta
kibat icrasına Osman Ağan tarafından muvafakat edildiğinden bahsile Urfa Mebusu Aziz özbay 
hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek 
üzere Adliye Vekâletinden alman 13 . IV . .1956 tarih ve 10744 sayılı tezkere sureti ile eklerinin 
bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil V. 
E. Menderes 

Adliye Vekâleti (Ceza işleri Umum Müdürlüğü) nün 13 . IV . 1956 tarih ve 10744 sayılı tezkeresi 
suretidir 

özü : Urfa Mebusu Aziz özbay hak
kındaki evrakın takdim kılındığına 
dair. 

Acele - Kısa müddetlidir. 
Yüksek Başvekâlete 

Urfa Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden alman 3 . IV . 1956 gün ve 481 sayılı yazıda; Ankara'
da Karaca Matbaasında Urfa Mebusu Aziz özbay tarafından bastırılan «Yeni Urfa gazetesinin hak
kımdaki yalan, iftira, isnat ve tezviratma toptan cevabımdır.» adlı 22 . II . 1956 tarihli broşürde 
(Osman Ağan'ın kararan vicdanına ışık tutuyorum) başlığı altında çıkan yazı ile, Urfa'nm Ihlâsiye 
Mahallesinde mukim Ahmedoğlu Osman Ağan'm şeref ve haysiyetine tecavüz edildiği ve bu tecavüz
den dolayı yazı sahibi hakkında takibat icrasına Osman Ağan tarafından muvafakat edilmiş bulun
duğu beyan edilerek, mezkûr suçtan dolayı 6334 sayılı Kanuna tevfikan mumaileyh Aziz özbay 
hakkında takibat icrası için gereken muamelenin ifası talebolunmuştur. 

Adıgeçen müddeiumumilikten gönderilen mezkûr broşür ile evrakı müteferriası birlikte takdim 
kılınmıştır. 

Fiilin neşir yolu ile işlenmiş olmasına ve Basın Kanununun 35 nci maddesinin 2 nci fıkrasına 
göre, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muktezasmm müstacelen ifa
sına delâlet Duyurulmasını saygılarımla arz^ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
îmza 

Prof. Dr. H. A. Göktürk 
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Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teş. Es. ve Ad. En. lerinden 29 .V . 1956 
mürekkep Muhtelit Encümen 

Esas No. 3/325 
Karar No. 24 

Yüksek Eeisliği 

Muharriri bulunduğu Yeni Urfa gazetesin
deki neşriyatiyle Osman Ağan'a neşren haka
ret etmekten suçlu sanılan Urfa Mebusu Aziz 
özbay'm teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kındaki Başvekâletin 6 - 2/1224 sayılı ve 
18. I V . 1956 tarihli tezkeresiyle ilişiği dosya, 
Muhtelit Encümenimize havale edilmekle bu 
baptaki dosyanın tetkiki ve neticeye göre maz
batasının yazılması için, Dahilî Nizamnamenin 
178 nci maddesi gereğince kur'a suretiyle ayrı
lan İhzari Encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Urfa Mebusu Aziz özbay'a 
isnad olunan suç Teşkiltâı Esasiye Kanununun 
12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların dışın
da kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince devre sonuna bırakılmasına itti
fakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üze 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit 

Encümen Reisi Mazbata Muharriri 
Manisa Seyhan 

M. Tümay E. Batumlu 

Ankara 
ff. Türegün 

Balıkesir 
V. Asena 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Erzurum 
H. Ş. İnce 

izmir 
/ . Sipahioğlu 

Kars 
8. Atalay 

Konya 
H. özyörük 

Muğla 
İV. özsan 

Sivas 
Ş. Ecevit 

Yozgad 
/ . Aktürel 

Aydın 
C. Ülkü 

Çanakkale 
S. Sezgin 

Erzincan 
S. Perinçek 

Eskişehir 
H. Sezen 

izmir 
M. A. Sebük 

Kırşehir 
M. Mahmudoğlu 

Malatya 
N. Ocakcıoğlu 

Ordu 
F. Ertekiîi 

Tekirdağ 
F. Alpiskender 

Zonguldak 
N. Kirişcioğlu 

Aydın 
N. Oeveci 

Çoruh 
M. önal 

Erzurum 
A. Eryurt 

izmir 
A. Güngören 

Kars 
/. üs 

Konya 
T. Kozbek 

Maraş 
M. özsoy 

Seyhan 
C. Oral 

Trabzon 
8. Bilek 

Hatay 
A. F. Atahan 

( S. Sayısı : 171) 



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

Eskişehir Mebusu Hicri Sezen'in teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair Başvekâet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen

lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3 /296) 

T. C. 7 .11.1956 
Başvekâlet 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No: 6/2 - 461 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Belediye zararına olarak, belediye mensubu bâzı kimselere fahiş ücret vermek suretiyle memuri
yet vazifelerini kötüye kullanmaktan sanık Eskişehir eski Belediye Reisi Hicri Sezen'in halen Es
kişehir Mebusu bulunmasına binaen Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesin
de gereken karar verilmek üzere Dahiliye Vekâletinden alman 28 . I . 1956 tarih ve 82 -175/54 
sayılı tezkere ile eki Devlet Şûrası İkinci Daire kararı örneklerinin dosyasiyle birlikte bağlı ola
rak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Dahiliye Vekâletinin (Hukuk Müşavirliği) 28 .1.1956 tarih ve 82 -175/54 sayılı tezkeresi suretidir. 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

Belediye zararına olarak, belediye mensubu bâzı kimselere fahiş ücret vermek suretiyle memuri
yet vazifelerini kötüye kullanmaktan sanık Eskişehir eski Belediye Reisi ve halen Eskişehir Me
busu Hicri Sezen ve arkadaşları hakkında Devlet Şûrası İkinci Dairesince verilen 13 . XII . 1955 
tarih ve 1878/2264 sayılı Kararın tasdikli bir nüshası ile bu husustaki soruşturma dosyası ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Karar veçhile adı geçen Mebus hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesine göre 
muamele ifasına yüksek müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

28.1.1956 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 
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T . 2 - — 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teş. Es. ve Ad. En. lerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen 

Esas No. 3/296 
Karar No. 18 

Yüksek Reisliğe 

Belediyeye avukat tâyininde belediyeyi ızrar 
edici şekilde vazifesini suiistimal etmekten dola
yı suçlu sanılan Eskişehir Mebusu Hicri Sezen'-
in teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkındaki 
Başvekâletin 6 - 2/461 sayı ve 7 . I I . 1956 ta
rihli tezkeresiyle ilişiği dosya, Muhtelit Encü
menimize havale edilmekle bu baptaki dosyanın 
tetkiki ve neticeye göre mazbatasının yazılması 
için, Dahilî Nizamnamenin 178 nci maddesi ge
reğince kura suretiyle ayrılan İhzari Encümene 
tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Eskişehir Mebusu Hicri Se
zen'e isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların 
dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci madde
si gereğince Devre sonuna bırakılmasına ekse
riyetle karar verildi. 

U. Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit 

Encümen Reisi 
Manisa 

M. Tümay 

Mazbata Muharriri 
Seyhan 

E. Batumlu 

Ankara 
H. Türegün 

Balıkesir 
V. Asena 

Diyarbakır • 
M. Et. Ünal 

Erzurum 
H. Ş. înce 

izmir 
/. Sipahioğlu 

Kars 
Muhalifim 
8. Atalay 

Konya 
H. özyörük 

Muğla 
. N. özsan 

Sivas 
Ş. Ecevit 

Yozgad 
t. Aktürel 

29. V. 1956 

Aydın 
C. Ülkü 

Çanakkale 
8. Sezgin 

Erzincan 
S. Perinçek 

Eskişehir 
H. Sezen 

izmir 
M.. A. Sebük 

Aydın 
N. Geveci 

Çoruh 
M. örial 

Erzurum 
A. Eryurt 

izmir 
A. Güngören 

Kars 
/. Us 

Kırşehir Konya 
M. Mahmudoğlu T. Kozbek 

Malatya 
N: Ocakctoğlu 

Ordu 
F. Ertekin 

Tekirdağ 
F. Alpiskender 

Maraş 
M. Özsoy 

Seyhan 
C. Oral 

Trabzon 
S. Dilek 

Zonguldak Hatay 
N. Kirişcioğlu A. F. Atahcm 

(S. Sayısı: 172) 



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

Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

(3/222) 

T. C. 
Başvekâlet 1 . VII. 1955 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. 6/2-1436 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Çatalca'nm Kaleiçi mahallesi C. H. Partisi Ocak kongresinde konuştuğu sırada işlediği suç
tan dolayı takibat icrasına muvafakat edilmiş olan Kâmil Kırıkoğlu'nun halen Malatya Mebusu 
bulunmasına binaen hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde,gereken 
karar verilmek üzere Adliye Vekâletinden alman 13 . V I . 1955 tarih ve 18587 sayılı tezkere örneği 
ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil ; : 
A. Menderes : 

Adliye Vekâletinin (Ceza tş. Um. Müdürlüğü) 13 . VI . 1955 tarih ve 18587 sayılı tezkeresi 
suretidir : 

i Yüksek Başvekâlete 

İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden alman 7 . VI . 1955 gün ve 955/5825 sayılı yazıda: 
Başvekil Adnan Menderes'e, ifa ettiği vazifeden dolayı hakaret etmekten maznun olup hakkın

da takibat icrasına, T. C. K. 273 ncü maddesi hükmüne tevfikan muvafakat edilmiş bulunan 
Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğlu hakkında takibat yapılmak için mumaileyhin teşriî masuniye
tinin kaldırılması istenmiştir. 

Adı geçen Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden gönderilen mezkûr hâdiseye ait hazırlık tahkikatı 
evrakı birlikte takdim kılınmış olmakla, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dai
resinde muktazasının ifasına delâlet buyurulmasını saygiyle arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili N. 
* * •' (İMZA ©ktmamadı) 

173 



Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
T eş. Es. ve Ad. En. lerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen 

Esas No. 3/222 
Karar No.ll 

29. V. 1956 

Yüksek Reisliğe 

Başvekil Adnan Menderes'i ifa ettiği vazife- Ankara 
den dolayı Çatalca'nm Kaleiçi Mahallesi C. H. H. Türegün 
P. ocak kongresinde konuştuğu sırada tahkirden 
dolayı suçlu sanılan Malatya Mebusu Kâmil Ki- Balıkesir 
rıkoğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması hak- V. Asena 
kındaki Başvekâletin 6 - 2/1436 sayı ve 1 . VII . 
1955 tarihli tezkeresiyle ilişiği dosya, Muhtelit Diyarbakır 
Encümenimize havale edilmekle bu baptaki dos- M. H. Ünal 
yanın tetkiki ve neticeye göre mazbatasının yazıl
ması için, Dahilî Nizamnamenin 178 nci maddesi Erzurum 
gereğince kur'a suretiyle ayrılan ihzari Encii- H. §. tnce 
mene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so- îzmir 
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 1. Sipahioğlu 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldükten 
sonra adı geçen Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğ- Kars 
lu'na isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Kanunu- S. Atalay 
nun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların dı
şında kaldığı anlaşıldı. Konya 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve lm> H. Özyörük 
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince Devre sonuna bırakılmasına itti- Muğla 
fakla karar verildi. N. özsan 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. Sivas 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad- Ş. Ecevit 
liye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit Yozgad 

Encümen Reisi Mazbata Muharriri î. Aktürel 
Manisa 

M. Tümay 

Mazbata Muharriri 
Seyhan 

E. Batumlu 

Aydın 
C. Ülkü 

Çanakkale 
S. Sezgin 

Erzincan 
S. Perinçek 

Eskişehir 
H. Sezen 

izmir 
M. A. Sebük 

Kırşehir 
M. Mahmudoğlu 

Malatya 
N. Ocakcîoğlu 

Ordu 
F. Ertekin 

Tekirdağ 
F. Alpiskender 

Zonguldak 
•N. Kirişcioğlu 

Aydın 
İV. Geveci 

Çdhıh 
M. önal 

Erzurum 
A. Eryurt 

izmir 
A. Güngören 

Kars 
t. Us 

Konya 
T. Kozbek 

Maraş 
M. özsoy 

Seyhan 
C. Oral 

Trabzon 
S. Bilek 

Hatay 
A. F. Atahan 

»t m t 
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Devre : X 
tçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Zonguldak Mebusu Hakkı Hilâlci'nin teşriî masuniyetinin kaldırıl
masına dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3 /285) 

T. 0. 
Başvekâlet ; ; 4.1. 1956 

rÂıi ve Yazı İşleri Umum 
Müdürlüğü 

H. No. 6/2-15 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bâzı yolsuz hareketlerde bulunmaktan sanık Zonguldak eski Belediye Reisi Hakkı Hilâlci'nin 
halen Zonguldak Mebusu bulunmasına binaen hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci mad
desi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Dahiliye Vekâletinden alman 26 . XII . 195;". 
tarih ve 82-175/401 sayılı tezkere örneği ile eki soruşturma raporu ve dosyanın bağlı olarak su
nulduğunu saygılarımla arz ederim, 

Başvekil 
; ; A. Menderes 

Dahiliye Vekâletinin (Hukuk Müşavirliği) 26 . XI I . 1955 tarih ve 82-175/401 sayılı tezkeresi suretidir 

özü : Zonguldak Belediyesi eski Reisi Hakkı Hi-
! " ' lâleı Hk. 

Başrekâlet Yüksek Makamına 

Mülkiye Müfettişliğinee Zonguldak Belediyesinin teftişi sırasında; belediyedeki yolsuzluklara da
ir 21 . X I I . 1955 günlü bir dilekçe ile vâki ihbara binaen eski Belediye Reisi Hakkı Hilâlcı hakkın
da sanık sıf atiyle 23 madde üzerinden tanzim edilen 25 . XI . 1955 tarih ve 127 sayılı rapor 85 eki 
ile birlikte sunulmuştur. 

Halen Zonguldak Mebusu olması hasebiyle fezleke tanzim edilemiyen mumaileyh hakkında Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 17 nei maddesine göre muamele yapılmasına yüksek emir ve müsaadelerinizi 
•algılarımla arz ederim. 26 . XI I . 1955 

Dahiliye Vekili 
E; Menderes 

% 
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Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teş. Es. ve Ad. En. lerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen 

Esas No. 3/285 
Karar No. 16 

29 . V . 1956 

Yüksek Reisliğe 

İzinli iken aylık ücretlerini tam almak ve 
istimlâk muamelelerini zamanında intacetme-
mek ve belediye hizmetine lüzumlu arsanın is
timlâkinde takdir olunan fazla bedele itiraz et
memek suretlerinde, belediye vazifelerinde yol
suz hareketle vazifesini suiistimal etmekten do
layı suçlu sanılan Zonguldak Mebusu Hakkı 
Hilâlci'nin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkındaki Başvekâletin 6 - 2 / 1 5 sayı ve 
4.1.1956 tarihli tezkeresiyle ilişiği dosya, 
Muhtelit Encümenimize havale edilmekle bu 
baptaki dosyanın tetkiki ve neticeye göre maz
batasının yazılması için, Dahilî Nizamnamenin 
178 nci maddesi gereğince kur "a suretiyle ayrı
lan İhzari Encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Zonguldak Mebusu Hakkı 
Hilâlci'ye isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı 
suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince devre sonuna bırakılmasına ekse
riyetle karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit 

Encümen Reisi 
Manisa 

M. Türnay 

Mazbata Muharriri 
Seyhan 

E. B&tumlv 

Ankara 
H. Türegün 

Balıkesir 
V. Asena 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Erzurum 
H. Ş. İnce 

İzmir 
/. Sipahioğlu 

Kars 
Muhalifim 
S. Atalay 

Konya 
H. özyörük 

Muğla 
N. özsan 

Sivas 
Ş. Ecevit 

Yozgad 
/. Aktürel 

Aydın 
C. Ülkü 

Çanakkale 
S. Sezgin 

Aydın 
N. Geveci 

Çoruh 
M. önal 

Erzincan Erzurum 
S. Perinçek A. Eryurt 

Eskişehir 
H. Sezen 

İzmir 
M. A. Sebük 

İzmir 
A. Güngören 

Kars 
t Üs 

Kırşehir Konya 
M. Mahmudoğlu T. Kozbek 

Malatya 
N. Ocakcıoğlu 

Ordu 
F. Ertekin 

Tekirdağ 
F. Alpiskender 

Maraş 
M. özsoy 

Seyhan 
C. Oral 

Trabzon 
S. Dilek 

Zonguldak Hatay 
N. Kirişçioğlu A. F. Atahan 

( S. Sayısı : 174) 



Devre : X I »f £> 
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Eskişehir Mebusu Hicri Sezen'in teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen

lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/295) 

T.C. 
Başvekâlet 7 . U . 1956 

•Zat ve Yan î§leri Umum Müdürlüğü 
H. No. 6/2-458 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Memuriyet vazifelerini suiistimal etmekten sanık Eskişehir eski Belediye Reisi Hicri Sezen'in 
halen Eskişehir Mebusu bulunmasına binaen Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü 
dairesinde gereken karar verilmek üzere Dahiliye Vekâletinden alman 28 . I . 1956 tarih ve 
82-175/53 sayılı' tezkere ile eki Devlet Şûrası İkinci Daire kararı örneklerinin dosyasiyle birlikte 
bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim, 

Başvekil 
*4., Mend&res 

Dahiliye Vekâletinin (Hukuk Müşavirliği) 28 1.1956 tarih ve 82-175/53 sayılı tezkeresi suretidir 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

Memuriyet vazifelerini suiistimalden sanık Eskişehir eski Belediye Reisi ve halen Eskişehir 
Mebusu Hicri Sezen ve arkadaşlarına ait soruşturma dosyası ve Devlet Şûrası İkinci Dairesince 
verilen 13 . XII . 1955 tarih ve 1957/2267 sayılı kararın tasdikli bir örneği ilişik olarak sunul
muştur. 

Karar veçhile, adı geçen mebus hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesine göre 
muamele ifasına yüksek müsaadelerinizi saygı ile arz ederim. 28 . I . 1956 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 



Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M, 
Teş. Es. ve Ad. En. lerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen 

Esas No . 3/295 
Karar No , 17 

,V,1956 

Yüksek -Reisliğe 

Otobüs İşletmesinde gerekli izni vermek sa- Ankara 
lâhiyeti olduğu halde vermemek ve bunu muka- M. Türegün 
veleye-koymak, otobüsler mazotla işlediği halde 
benzin esasına müstenit mukavele yaparak şir- Balıkesir 
ket lehine belediyeyi ızrar etmek suretiyle vazi- V. Asena 
fesini suiistimal etmekten dolayı suçlu sanılan 
Eskişehir Mebusu Hicri Sezen'in teşriî masuni- Diyarbakır 
yetinin kaldırılması hakkındaki Başvekâletin M. H. Ünal 
6-2/458 sayı ve 7 . II . 1956 tarihli tezkeresiy
le ilişiği dosya, Muhtelit Encümenimize havale Erzurum 
edilmekle bu baptaki dosyanın tetkiki ve netice- H. Ş. İnce 
ye göre mazbatanın yazılması için, Dahilî Ni
zamnamenin 178 nci maddesi gereğince kur'a su- îzmir 
retiyle ayrılan ihzari Encümene tevdi edilmişti. 1. Sipahioğlu 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya Kars 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük- Muhalifim 
ten sonra adı geçen Eskişehir Mebusu Hicri Se- S. Atalay 
zen'e isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların Konya 
dışında kaldığı anlaşıldı. //. özyörük 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad- Muğla 
desi gereğince devre sonuna bırakılmasına ekse- İV. özsan 
riyetle karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Sivas 
Yüksek Reisliğe sunulur. Ş. Ecevit 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden Yozgad 
müteşekkil Muhtelit t. Aktürel 

Encümen Eeisi 
Manisa 

M, Tümay 

Mazbata Muharriri 
Seyhan 

E. Batumlu 

Aydra 
C. Ülkü 

Çanakkale 
•S. Sezgin 

Erzincan 
S. Perinçek 

Eskişehir 
H. Sezen 

izmir 
M. A. Sebük 

Aydın 
N. Geveei 

Çoruh 
M. önaL 

Erzurum 
A. Eryurt 

izmir 
A. Güngören 

Kars 
/. Vs 

Kırşehir Konya 
M. Mahmudoğlu T. Kozbek 

Malatya 
N. Ocakcıoğlu 

Ordu 
F. Ertekin 

Tekirdağ 
F. Alpiskender 

Maraş 
M. özsoy 

Seyhan 
C. Oral 

Trabzon 
8. Dilek 

Zonguldak Hatay 
N, Kirişçioğlu A. F. Atahan 

• » » 
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îfitoa: 2 §. SAYISI : j # 8 

Kars Mebusu ibrahim Us'un teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü

menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3 /326) 

T. a 
Başvekâlet 17 . IV . 1956 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
B. No, : 6/2 -1209 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
19 . III . 1956 tarihinde İsparta'da C. H. P. si İsparta îl Başkanlığı tarafından tertiplenen si

yasi kapalı yer toplantısında konuştuğu sırada işlediği suçtan dolayı Kars Mebusu ibrahim Us hak
kında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere 
Adliye Vekâletinden alman 7 . IV . 1956 tarih ve 10292 sayılı tezkere sureti ile eklerinin bağlı ola
rak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A> Menderes 

Adliye Vekâleti (Ceza İşleri Umum Müdürlüğü) nün 7 . IV . 1956 tarih ve 10292 sayılı tezkeresi 
suretidir __ 

özü : Kars Mebusu İbrahim Us hakkındaki tah
kikat evrakının takdim kılındığına dair. 

Yüksek Başvekâlete "r^ S -~ * J {_• _ ~_ i"'*j 

İsparta Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden alınan 23 , III . 1956 tarihli yazıda; 
19 . III . 1956 tarihinde İsparta'da Cumhuriyet Halk Partisi İsparta il Başkanlığı tarafından 

tertiplenen siyasi kapalı yer toplantısında konuşan Kars Mebusu ibrahim Us'un, muhtelif mevzu
larda tenkidlerde bulunduktan sonra (Demokrat Parti vaidlerini yerine getirmedi, bu Adnan Men
deres'i de partisini de yalancı mevkiine düşürdü) ve bir aralık da Başvekilin Burdur Konuşmasına 
temas ederek (Başvekil Burdur konuşmasında iç ve dış düşmanlardan bahsetti, dış düşmanı biliyo
ruz, iç düşman kimdir? Muhalefet mi? asla... İç düşman varsa o da Adnan Menderes'in ta kendisi
dir) demek suretiyle sıfat ve hizmetinden dolayı Başvekil Adnan Menders'i tahkir ettiği bildirile
rek hakkında takibat icrası için, Türk Ceza Kanununun 273 ncü maddesinin üçüncü fıkrası muci
bince Sayın Başvekil Adnan Menderes'in yazılı muvafakatinin alınması ve teşriî masuniyetinin 
kaldırılması talebedilmiştir. 

Adı geçen müddeiumumilikten gönderilen mezkûr hâdiseye mütaallik hazırlık tahkikatı evrakı 
ile, kendisine vâki işbu hakaret suçundan dolayı takibat icrasına muvafakatini mutazammm Baş
vekil Adnan Menderes'in 5 . IV . 1956 gün ve 5/27 -1086 sayılı yazısı birlikte takdim kılınmıştır^ 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muktezasmın ifasına delâlet bu-
yurulmasmı saygılarımla arz ve rica ederim. 

Prof. Dr. H. Avni Göktürk 
Adliye Vekili 

İmza 



teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

Te§kilâiı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/326 

Karar No. 25 

31 195 fi 

Yüksek Reisliğe 

19 . 111 . 1956 tarihinde İsparta'da Cumhu
riyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından ter
tiplenen siyasi kapalı toplantıda birçok mevzu
larda tenkidlerde bulunduktan sonra (Demokrat 
Parti vaatlerini yerine getirmedi, Adnan Mende
res Partisini de yalancı mevkiine düşürdü) ve bir 
aralık da Başvekilin Burdur konuşmasına temas 
ederek (Başvekil Burdur konuşmasında iç ve dış 
düşmanlardan bahsetti dış düşmanı biliyoruz, iç. 
düşman kimdir, muhalefet mi? asla. iç düşman 
varsa o da Adnan Menderes'in ta kendisidir) de
mek suretiyle sıfat ve hizmetinden dolayı Başve
kil Adnan Menderes'i tahkir ettiği isnadı ile Türk 
Ceza Kanununun 270 nci maddesinin 3 ncü fık
rası ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci mad
desi hükmünce Kars Mebusu ibrahim Us'un; teş
riî masuniyetinin kaldırılması talebine dair Ad
liye Vekâleti yazısının bağlı bulunduğu Başvekâ
let makamının 17 . IV . 1956 tarih ve 6/2-1209 
sayılı yazısı ve ekleri Yüksek Reislikçe encüme
nimize havalesi üzerine Dahilî Nizamname hü
kümleri dairesinde gerekli tetkikatm yapılarak 
raporunun encümenimize tevdii için İhzari En
cümene verilmişti. Gelen rapor üzerinde yapılan 
müzakere sonunda Mehmet Ali Sebük, Kâmil 
Gündeş, ilhan Sipahioğlu, Mehmet Hazer, Nuri 
özsan, Servet Sezgin, Nüvit Yetkin, Hidayet Ay-
dıner, Arif Güngören, Muammer Alakant, Sırrı 
Atalay, Osman Hacibaloğlu, Mehmed Hüsrev 
Ünal, şahsı adına Cemil Bengü muhtelif noktai 
nazarlar ileriye sürmüşlerdir. 

Netice olarak kendisine isnadolunan suçtan 
dolayı Kars Mebusu ibrahim Us'un teşriî masu
niyetinin kaldırılması icabettiği yolunda noktai 
nazar serdeden âza arkadaşlar ibrahim Us'a 
isnadolunan suçun; teşriî masuniyetinin korun

ması Teşkilâtı Esasiye Kanunu hükümlerince 
iltizam olunan teşriî vazife ile alâkalı bulunma
dığını ve şahsi suçlardan olduğunu ve Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 12 nci maddesinde yazılı 
teşriî masuniyetinin ref'ine cevaz veren suçla
rın tâdadi bulunduğunu ve Türk Ceza Kanunu
nun kabul ettiği suç tasnifinin cürüm ve kaba
hat esasına isnadetmekte bulunduğunu bu iti
barla isnadolunan suç karşısında teşriî masuni
yetinin kaldırılması gerektiğini ileriye sürmülş-
lerse de Türk Ceza Kanununun 587 nci maddesi 
ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 12 ve 27 nci 
maddeleri hükümleri ve şimdiye kadar gerek 
Muhtelit Encümen ve gerekse Büyük Millet 
Meclisi Umumi Heyet kararlarının ancak Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 12 ve 27 nci madde
lerinde sayılı suçların isnadı altında bulunan 
mebusların masuniyetlerinin kaldırılması yolun
da bulunmasına binaen adı geçen madde hü
kümleri mucibince Kars Mebusu ibrahim Us 
hakkındaki takibat ve muhakemenin devre so
nuna bırakılmasına ekseriyetle karar verilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit 

Encümen Reisi 
Manisa 

M. Tümay 

Ankara 
Muhalifim 
İt. Eren 

Bursa 
M. Erknyumcu 

M'azbata Muharri ri 
Adana 

E. Batumlu 

Aydın 
Muhalifim 
a. üiM 

Çanakkale 
S. Sezgin 

( & Sayısı : M ) 



A 

Üankm 
G. Boynuk 
Eskişehir 
H. Sezen 

İzmir 
1. Güngören 

Kars 
S. Atalay 

Denizli 
/. Hadxml%oğlu 

Hatay 
Ş. İnal 

İzmir 
Muhalifim 

M. A. Sehük 

İmzada bulunamadı 
Kayseri 

Muhalifim 
K. Gündeş 

Kayseri 
0. N. Demir 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 
İstanbul 

Muhalifim 
C. Türkgelâi 

İzmir 
/. Şipahioğhı 

Kars 
İ.Us 

Kocaeli 
$. Dinçer 

Konya 
# . Aydtner 

Kütahya 
S. 8. Nmuhoği 

Maraş 
M. özsoy 

Sivas 
Muhalifim 
S. Ecevit 
Ordu 

F. Ertekin 

İtonya Konya 
T. F. Baran T. Kozbek 

Malatya 
•u N. Ocakçıoğlu 

İmzada bulunamadı 
Muğla Manisa 

tf. Özsan Y. M. Alakani 
, Tokad 

C. Hacıbaloğlu 

Adana 
Muhalifim 
G. Oral 

MUHALEFET ŞERHİ 

Ekseriyetle ittihaz edilen karara, aşağıda 
yazılı sebeplerden dolayı muhalif kaldık. 

1. Kars Mebusu İbrahim Us'a isnadedi-
len suç, Hükümet Reisine, topluluk önünde 
sözle tecavüzden ibarettir. Bu sözlerin ise, 
teşriî vazife ile bir güna alâkası mevcut de
ğildir. 

2. İbrahim Us tarafından sarf edilip 
sözlerin, Anayasa'nm 12 nci maddesinde sa
yılan fiillerin ve bilhassa orada mevcut «ter
hini mücazat» mefhumunun dışında kaldığı 
iddia edilemez. Zira, bu mefhuma mâna veren 
T. C. K. 587 nci maddesi, sadece mülga cezalı 
kanunları hedef tutmuştur. Ve cinayet, cün
ha ve kabahat taksimatını açıkça ihtiva et-
miyen Anayasayı içine almamıştır. 

3. T. C. K. birinci maddesi suçlan, cürüm 
ve kabahat olmak üzere ikiye taksim eylemiş
tir. Şu hale göre, mülga ceza kanunundaki 
cünha, cinayet tâbirleri ise, halen mer'i olan 
kanunumuzdaki «cürüm» tâbirine muadildir. 
Bu itibarla, cinayet muadili olan terhibi mü
cazat mefhumu, tereddütsüz bir surette cü

rüm tâbiri ile karşılanmakta ve tatbikatta da 
bu tarzda cereyan etmektedir. 

İbrahim Us'un fiil ve hareketi T. C. K. 
480, 482 nci maddelerde yazılı cürümlerden 
bulunması hasebiyle, Anayasanın 12 nci mad
desi şümulü içindedir. Nitekim, 1946 seçimle
rinde D. P. İstanbul listesinde seçimleri ka
zanmış olan Profesör Abdürrahman Münip 
misali de, 12 nci maddenin tahdidi bir mahi
yet arz etmediğini ve Meclisin salâhiyetinin 
her şeyin fevkinde bulunduğunu açıkça gös
termektedir. 

Bu bakımdan, Anayasanın metin ve ru
huna dayanarak, İbrahim Us'un teşriî masu
niyetinin kaldırılması icabedeceği mütalâa-
smdayız. 

İzmir 
M. A. Sebük 

Kayseri 
K. Gündeş 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

Aydın 
C. Ülkü 

Adana 
C. Oml 

Kocaeli 
#. Dinçer 
Ankara 
R. Eren 

I I W»»ll I I 
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Hatay Mebusu Sekip İnal'ın teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen

lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/310) 

T. C 
Başvekâlet 19. III. 1956 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
E. No: 6/2 - 933 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yolsuz ve kanuna aykırı muameleler yaptığı ihbar olunan Antakya Belediyesi eski Reisi Se
kip înaFm halen Hatay Mebusu bulunmasına binaen hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 

nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Dahiliye Vekâletinden alman 
5 . III . 1956 tarih ve 81 -175/107 sayılı tezkere sureti ile eki dosyanın bağlı olarak sunulduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Dahiliye Vekâleti (Hukuk Müşavirliği) nin 5 . I I I . 1956 tarih ve 81 -175/107 sayılı tezkeresi suretidri. 

özü: Antakya Belediyesi eski 
Reisi Sekip înal hakkında. 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

Yolsuz ve kanuna aykırı muameleler yaptığı ihbar olunan Antakya Belediyesi eski Reisi 
Sekip inal hakkında mülkiye müfettişliğince tanzim olunan 21 . II . 1956 tarih ve 41/9 sayılı ra
por ve müstenidi soruşturma evrakı dizi puslasına bağlanarak sunulmuştur. 

Halen Hatay Mebusu bulunan mumaileyh hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci mad
desine göre muamele ifasına yüksek müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

5 . H I . 1956 
Dahiliye Vekili 

E. Mend$re$ 
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-Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Tcş. Es. ve Ad. En. lerinden ' 29 .V. 1956 
mürekkep Muhtelit Encümen 

Esas No. 3/310 
Karar No. 22 

Yüksek Reisliğe 

Otel binası satmalmmasmda 1580 sayılı Be
lediyeler Kanununun 118 nci maddesine ve büt
çede yeter tahsisat mevcudolmadığı halde sar
fiyata girişmek ve Hatay Hususi Muhasebesin
den satmalınan Turizm otelinin kiraya verilme
sinde 2490 sayılı Kanuna aykırı hareket ve bi
nayı noksan kiraya vermek ve bu otelin usul
süz elektrik ve su sarfiyatına sebebiyet vermek 
suretlerinde vazifesini suistimal etmesinden do
layı suçlu sanılan Hatay Mebusu Sekip inal'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair Başve
kâletin 6/2-933 sayı ve 19. I I I . 1956 tarihli 
tezkeresiyle ilişiği dosya, Muhtelit Encümeni
mize havale edilmekle bu baptaki dosyanın tet
kiki ve neticeye göre mazbatasının yazılması 
için, Dahilî Nizamnamenin 178 nci maddesi ge
reğince kur'a suretiyle ayrılan ihzari Encüme
ne tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Hatay Mebusu Sekip Inal'a 
isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların dışın
da kaldığı anlaşıldığından bu hususta yapılmak 
istenen takibat ve muhakemenin Dahilî Nizam
namenin 180 nci maddesi gereğince devre sonu
na bırakılmasına ittifakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit 

Ankara 
H. Türegün 

Balıkesir 
V. Asena 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Erzurum 
H. Ş. înce 

izmir 
/ . Sipahioğlu 

Kars 
S. Atalay 

Konya 
ff. özyörük 

Muğla 
N. özsan 
Tekirdağ 

F. Alpiskender 

Aydın 
€. Ülkü 

Çanakkale 
8. Sezgin 
Erzincan 

S. Perinçek 
Eskişehir 
H. Sezen 

izmir 
M. A. Sebük 

Kırşehir 
M. Mahmudoğlu 

Malatya 
.N. Ocakcıoğlu 

Ordu 
F. Ertekin 
Trabzon 
8. Dilek 
Hatay 

A. F. Atdhan 

Aydın 
N. Geveci 

Çoruh 
M. Önal 
Erzurum 

A. Eryurt 
izmir 

A. Güngören 
Kars 
/ . Us 

Konya 
T. Kozbek 

Maraş 
M. özsoy 

Sivas 
§. Ecevit 

Zonguldak 
N. Kirişcioğlu 



Devre : X I Qf\ 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : | Ö U 

Bursa Mebusu Ali Ferruh Yücel'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü

menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3 /213) 

T. C. „ . . . . . -
Başvekâlet 1 . VII . 1955 

Zat ve Yazı İşleri 
Umum Müdürlüğü . . , ' • • 

H. No. 6/2-1435 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bursa Belediyesine ait su saatlerinin mubayaası işlerinde vazifesini ihmalden sanık Belediye 
eski Reisi Ali Ferruh Yücel'in halen Bursa Mebusu bulunmasına binaen hakkında Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun 17 nei maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Dahiliye Vekâle
tinden alman 10 . VI . 1955 tarih ve 82-175/204 sayılı tezkere ile eki Devlet Şûrası ikinci Daire 
kararı örneklerinin dosyası ile birlikte bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Dahiliye Vekâletinin (Hukuk Müşavirliği) 10 . VI . 1955 tarih ve 82-175/204 sayılı tezkeresi 
suretidir. 

Başvekâlet Yüksek Makamına " ' 

Bursa Belediyesine ait su saatlerinin mubayaası işlerinde vazifesini ihmalden sanık Bursa Be
lediyesi eski Reisi ve halen Bursa Mebusu Ali Ferruh Yücel hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 17 nci maddesine göre muamele yapılmak üzere bu işe ait dosya Devlet Şûrası İkinci Daire • 
since verilen 6 . V . 1955 tarih ve 3450/695 sayılı kararla birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
10 . VI . 1955 

Dahiliye Vekili Y. 
Müsteşar 

Dilâver Ergun 

-:» 



Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teş. Es. ve Ad. En. lerinden 39 . V . 1956 
mürekkep Muhtelit Encümen 

. Esas No. 3/213 
Karar No. 6 

Yüksek Reisliğe 

Bursa Belediyesince mubayaa edilen su saat
lerinin mubayaası işlerinde yolsuzluk bulunduğu 
iddiasiyle suçlu sanılan Bursa Belediyesi eski R<: 
isi ve halen Bursa Mebusu Ali Ferruh Yücel'm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkındaki Baş
vekâletin 6/2-1435 sayı ve 1 . VII . 1955 tarihli 
tezkeresiyle ilişiği dosya, Muhtelit Encümenimi
ze havale edilmekle bu baptaki dosyanın tetkiki 
ve neticeye göre mazbatanın yazılması için Da
hilî Nizamnamenin 178 nci maddesi gereğince 
kur'a suretiyle ayrılan İhzari Encümene tevdi 
edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Bursa Mebusu Ali Ferruh 
Yücel'e isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların 
dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci maddesi 
gereğince Devre sonuna bırakılmasına ekseriyetle 
karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esâsiye ve Ad
liye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit 

Encümen Reisi Mazbata Muharriri 
Manisa Seyhan 

M. Tümay E. Batumlu 

Ankara 
H. Türegüm. 

Balıkesir 
V. Asena 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Erzurum 
H. §. İnce 

îzmir 
/. Sipahioğlu 

Kars 
Muhalifim 
S. Atalay 

Konya 
H. özyörük 

Aydın 
a. ülkü 

Çanakkale 
S. Sezgin 

Erzincan 
S. Perinçek 

Eskişehir 
H. Sezen 

izmir 
M. A. Sebük 

Kırşehir 
M. Mahmudoğlu 

Malatya 
N. Ocakcıoğlu 

Aydm 
N. Gwmi 

Çoruh 
M. önal 

Erzurum 
A. Eryurt 

îzmir 
A. Güngören 

Kars 
/. Us 

Konya 
T. Kozbek 

Maras 
M. özsoy 

Muğla Ordu 
İV. Özsan F. Ertekin 

Sivas Tekirdağ Trabzon 
§. Ecemi F. Alpiskender S. Dilek 

Zonguldak Hatay 
N. Kirişcioğlu A. F. Atahan 

(S. Sayısı : İSO) 
• * 



içtima: 2 S. S A Y I S I | ö l 

Hatay Mebusu Şemsettin Mursaloğlu'nun teşriî masuniyetinin kal
dırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

(3 /217) 

T. C. 
Başvekâlet 30. IX. 1955 

Zat ve Yaz\ îşleri Umum 
Müdürlüğü 

H. No. 6/2-2064 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muhtelif suretlerle vazifesini suistimal etmekten sanık İskenderun eski Belediye Reisi Şemset
tin Mürseloğlu'nun halen Hatay Mebusu bulunma ima binaen Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci 
maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Dahiliye Vekâletinden alman 3 . IX . 1955 
tarih ve 621-306/215/16687 sayılı tezkeresi sureti ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygıla
rımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Dahiliye Vekâleti (Mahallî idareler Genel Müdürlüğü) nün 3 . IX . 1955 tarih ve 621-306/215•' 
16687 sayılı tezkeresi suretidir. 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

iskenderun Belediye Reisi Cevdet Selçuk» Hasan Fahri Özkaynak ve arkadaşları hakkında 
muhtelif suçlardan dolayı Nafıa Vekâleti Müfettişi Saip Sayılgan tarafından yapılan ve vilâyet 
idare heyetince karara bağlanmak üzere Nafıa Vekâletince Hatay Valiliğine gönderilen tahki
kat evrakı üzerine vilâyet idare heyetince ittihaz olunan 8 . VIII . 1955 tarih ve 108 sayılı ka
rarın bir sureti eklice sunulmuştur. 

Mezkûr soruşturma evrakında» muhtelif suretlerle memuriyet vazifesini suiistimalden dolayı 
suçlu sanılan iskenderun Belediyesi eski Reisi Şemsettin Mürseloğlu'nun, halen Hatay Mebusu 
bulunması dolayısiyle teşriî masuniyeti bakımından Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi 
mucibince Yüksek Meclisçe karar ittihazına delâlet buyurulmasım saygılarımla arz, ederim. 

Dahiliye Vekili 
N. Gâdik 



Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teş. Es. ve Ad. En. lerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen 

Esas No. 3/217 
Karar No. 7 

29. V. 1956 

Yüksek Reisliğe 

Belediye Reisliği vazifelerinde muhtelif şe
kil ve surette vazifesini suiistimal ve ihmal et
mekten dolayı suçlu sanılan Hatay Belediyesi 
eski Reisi ve halen Hatay Mebusu Şemsettin 
Mursaloğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkındaki Başvekâletin 6 - 2/2064 sayı 
ve 30 . I X . 1955 tarihli tezkeresiyle ilişiği dosya, 
Muhtelit encümenimize havale edilmekle bu 
baptaki dosyanın tetkiki ve neticeye göre maz-
'batasmm yazılm ası için, Dahilî Nizamnamenin 
178 nci maddesi gereğince kur 'a suretiyle ayrı
lan İhzari Encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit encümenimizce incelenip görüşüldükten 
sonra adı geçen Hatay Mebusu Şemsettin Mur-
saloğlu'ya isnadedilen suç Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suç
ların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenilen takibat ve 
muhakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci 
maddesi gereğince devre sonuna bırakılmasına 
ittifakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit 

Encümen Reisi 
Manisa 

M. Tümay 

Ankara 
H. Türegün 

Balıkesir 
V. Asena 

Diyarbakır 
M..H. Ünal 

Erzurum 
H. Ş. İnce 

İzmir 
/. Sipahioğlu 

Kars 
ti. Atakıy 

Konya 
H. özyörük 

Muğla 
N. özsan 

Tekirdağ 
F. Alpiskender 

Mazbata Muharriri 
Seyhan 

E. Batumlu 

Aydm 
C, Ülkü 

Çanakkale 
S. Sezgin 

Erzincan 
S. Perinçek 

Eskişehir 
H. Sezen 

İzmir 
M. A. Sebük 

Kırşehir 
M. Mahmudoğlu 

Malatya 
N. Ocakctoğlu 

Ordu 
F. Ertekin 

Trabzon 
S. Dilek 

Hatay 
A. F. Atahan 

Aydın 
N. Gevtci 

Çoruh 
M. önal 

Erzurum 
A. Er yurt 

İzmir 
A. Güngören 

Kars 
/ . Us 

Konya 
T. Kozbek 

Maraş 
M. özsoy 

Sivas 
Ş. Ecevit 

. Zonguldak 
N. Kirişcioğlu 

( S. Sayısı : 181) 



S. SAYISI : 182 
Konya Mebusu M. Rüştü özal'm teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen

lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/221) 

T. €. 
Başvekâlet 30 . IX . 1955 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. : 6/2 - 2065 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muhtelif suretlerle vazifesini suiistimal etmekten sanık Konya Belediyesi eski Reisi Rüştü özal'-
ın halen Konya Mebusu bulunmasına binaen Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü 
dairesinde gereken karar verilmek üzere Dahiliye Vekâletinden alman 20 . VIII . 1955 tarih ve 
82 - 175/285 sayılı tezkere ile Devlet Şûrası ikinci Daire kararı örneklerinin dösyasiyle birlikte 
bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Dahiliye Vekâleti (Hukuk Müşavirliği) nin 20 . VIII . 1955 tarih ve 82 - 175/285 sayılı tezkeresi 
taretidir 

özü : Konya Mebusu Rüştü özal hk. 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

Muhtelif suretlerle vazifesini suiistimal etmekten sanık Konya Belediyesi eski Reisi ve halen 
Konya Mebusu Rüştü özal hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesine göre muamele 
yapılmak üzere bu husustaki Devlet Şûrası 2 nci Dairesinin 10 . VI . 1955 gün ve 2015/853 sayılı 
kararı ile birlikte ilgili dosya ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaade buyurulmasını saygı ile arz ederim. 
Dahiliye Vekili Y. 

Dilâver Argun 

devre : X 
JŞtHim • 2 



— 2 — 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maıbatası 

T. B. M. M. 
Teş. Es. ve Ad. En. lerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen 

Esas No. 3/221 
Karar No. 10 

M . V . 1956 

Yüksek Beisliğ© 

Belediye resimlerini zaman aşımına rağmen Ankara 
mevzuat hilâfına tahsile girişmek ve bâzı hac- M. Türtgün 
zen takibedilen mükellefler hakkında gerekli 
takibatı yapmıyarak belediye hakkını zaman Balıkesir 
aşımına uğratmak suretiyle memuriyet vazifesi- V. Asena 
ni suiistimal etmekten dolayı suçlu sanılan 
Konya Belediyesi eski Reisi ve halen Konya Me- Diyarbakır 
busu Rüştü özal 'm teşriî masuniyetinin kaldı- M. H. Ünal 
rılması hakkındaki Başvekâletin 6/2-2065 - sayı 
ve 30 . IX . 1955 tarihli tezkeresiyle ilişiği dos- Erzurum 
ya, Muhtelit Encümenimize havale edilmekle bu H. Ş. înce 
baptaki dosyanın tetkiki ve neticeye göre maz
batasının yazılması için, Dahilî Nizamnamenin tzmir 
178 nci maddesi gereğince kur 'a suretiyle ayrı- / . SipaMoğlu 
lan îhzari Encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so- Kars 
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya Muhalifim 
Muhtelit Encümenimizce görüşüldükten sonra S. Atalay 
adı geçen Konya Mebusu Rüştü özal 'a isnado-
lunan suç Teşkilâtı Esasiye Kanununun 12 ve Konya 
27 nci maddelerinde yazılı suçların dışında kal- H. özyörük 
dığı anlaşılmıştır. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu- Muğla 
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad- N. özsan 
desi gereğmce Devre sonuna bırakılmasına ek
seriyetle karar verildi. Sivas 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Ş. Ecevit 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad- Yozgad 
üye encümenlerinden t. Aktürel 
müteşekkil Muhtelit 

Encümen Reisi Mazbata Muharriri 
Manisa Seyhan 

M. Tümmf V. Bahmkı 

Aydın 
C. Ülkü 

Çanakkale 
S. Sezgin 

Erzincan 
S. Perinçek 

Eskişehir 
H. Sezen 

îzmir 
M. A. Sebük 

Kırşehir 
l. Makmudoğlu 

Malatya 
N. Ocakcıoğlu 

Ordu 
F. Ertekin 

Tekirdağ 
F. Alpiskender 

Aydın 
N. G$v$d 

Çoruh 
M. önal 

Erzurum 
A. Eryurt 

îzmir 
A. Güngören 

Kars 
/. Us 

Konya 
T. Kozb§k 

Maraş 
M. özsoy 

Seyhan 
C. Oral 

Trabzon 
S. Dilek 

Zonguldak Hatay 
N. Kirişcioğlu A. F. Atahm 

( S. Sayısı : 182 



S. SAYISI : 183 

Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü

menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/220) 

T. C. 
Başvekâlet 23. VII. 1955 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. 6/2 - 1577 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

18. VI. 1955 günü saat 22 sıralarında Bahçeli Şehir Lokantasında aralarında vukua gelen mü
nazaada Ömer Kılmç'a silâh çektiği ve ruhsatsız ateşli silâh taşıdığı ihbar olunan Kırşehir Mebu
su Ahmet Bilgin hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gere
ken karar verilmek üzere Adliye Vekâletinden alman 8. VII . 1955 tarih ve 21601 sayılı tezkere 
örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Vekâletinin (Ceza îşjleri U. Müdürlüğü) 8. VII. 1955 tarih ve 21601 sayılı tezkeresi 
suretidir 

özü : Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin hakkında. 

Yüksek Başvekâlete 

Kırşehir Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden alman 21. VI. 1955 gün ve 646 sayılı yazıda : 
18 . VI . 1955 günü saat 22 sıralarında Bahçeli Şehir Lokantasında aralarında vukua gelen mü

nazaada Ömer Kılınca silâh çektiği ve ruhsatsız ateşli silâh taşıdığı ihbar olunan Kırşehir Mebu
su Ahmet Bilgin hakkında takibat icrası için, mumaileyhin teşriî masuniyetinin kaldırılması ta-
lebolunmuştur. 

Adı geçen müddeiumumilikten gönderilen mezkûr hâdiseye mütaallik hazırlık tahkikatı evrakı 
birlikte takdim kılınmış olmakla, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde 
muktezasınm ifasına delâlet buyrulmasım saygı ile arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçehdağ 

Devre : X 
içtima : 2 



— 2 — 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teş. Es. ve Ad. En.lerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen 

Esas No. 3/220 
Karar No. 9 

29. V. 1956 

Yüksek Reisliğe 

Kavgada silâh çekmek ve ruhsatsız ateşli si
lâh taşıdığından dolayı suçlu sanılan Kırşehir 
Mebusu Ahmet Bilgin'in teşriî masuniyetinin kal
dırılması hakkındaki Başvekâletin 6/2-1577 sayı 
ve 23 . VII . 1955 tarihli tezkeresiyle ilişiği dos
ya, Muhtelit Encümenimize havale edilmekle bu 
baptaki dosyanın tetkiki ve neticeye göre mazba
tanın yazılması için Dahilî Nizamnamenin 178 nci 
maddesi gereğince kur'a suretiyle ayrılan İhzari 
Encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldükten 
sonra adı geçen Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'e 
isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Kanununun 12 
ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların dışında 
kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci madde
si gereğince Devre sonuna bırakılmasına ittifak
la karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit 

Encümen Reisi 
Manisa 

M. Tümay 

Mazbata Muharriri 
Seyhan 

E. Batumlu 

Ankara 
H. Türegün 

Balıkesir 
V. Asena 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Erzurum 
H. §. İnce 

îzmir 
/. Sipahioğlu 

Kars 
S. Atalay 

Konya 
/ / . özyörük 

Muğla 
İV. özsan 

Sivas 
8. Ecevit 

Yozgad 
/. Aktürel 

Aydın 
C. Ülkü 

Çanakkale 
S. Sezgin 

Erzincan 
S. Perinçek 

Eskişehir 
H. Sezen 

îzmir 
• M. A. Sebük 

Kırşehir 
M. Mahmudoğlu 

Malatya 
N. Ocakctoğlu 

Ordu 
F. Ertekin 

Tekirdağ 
F. Alpiskender 

Zonguldak 
N. Kirişcioğlu 

Aydın 
N. Geveci 

Çoruh 
M. önal 

Erzurum 
A. Eryurt 

îzmir 
A. Güngören 

Kars 
/ . Us 

Konya 
T. Kozbek 

Maraş 
M. özsoy 

Seyhan 
C. Oral 

Trabzon 
\ S. Dilek 

Hatay 
A. F. Atahan 

( S. Sayısı : 183 ) 



D6VT6 ' X 
ÎStima:' 2 S. S A Y I S I : 

Siird Mebusu Suat Bedük'ün teşriî masuniyetinin .kaldırılmasına 
dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen

lerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası (3 /311) 

T. C. 
Başvekâlet 5 .111.1956 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No.: 6/2 -787 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vazifeyi ihmal ve hilafı hakikat rapor tanzim etmekten sanık istanbul Belediyesi eski Daimî En
cümen âzası Suat Bedük'ün halen Siirt Mebusu bulunmasına binaen hakkında Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Dahiliye Vekâletinden 
alman 23. I I . 1956 tarih ve 82 - 175/93 sayılı tezkere ile eski Devlet Şûrası ikinci Daire kararı ör
neklerinin dosyasiyle birlikte bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Dahiliye Vekâletinin (Hukuk Müşavirliği) 23 . I I . 1956 tarih ve 82 - 175/93 sayılı tezkeresi suretidir 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

Vazifeyi ihmal ve hilafı hakikat rapor tanzim etmekten suçlu İstanbul Belediyesi Daimî Encü
men âzası Recep Bilginer ve Daimî Encümen eski âzası ve halen Siirt Mebusu Suat Bedük hakla
rında Devlet Şûrası 2 nci Dairesince verilen 12. XII. 1955 tarih ve 1267/2227 sayılı karar ve bu 
husustaki soruşturma dosyası ilişik alarak sunulmuştur. 

Adı geçen mebus hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesine göre muamele ifa
sına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 23 . I I . 1956 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

185 

I 



Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Te§. Es. ve Ad. En-. lerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen 

Esas No. 3/311 
Karar No. 23 

M . V . 1956 

Yüksek Reisliğe 

istanbul Belediyesi Daimî Encümeninde âza 
olarak vazife gördüğü sırada 3780 sayılı Millî 
Korunma Kanununun 6084 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 30 ncu maddesi gereğince Hasan Kı-
lınç'm icarında bulunan Cihangir Somuncu yo
kuşu 6/1 numaralı evin 1939 senesi kira rayici
ni takdir için hilafı hakikat zabıt tanzim et
mekten suçlu sanılan Siird Mebusu Suat Be-
dük'ün teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kındaki Başvekâletin 6-2/787 sayı ve 5.III.1956 
tarihli tezkeresiyle ilişiği dosya, Muhtelit En
cümenimize havale edilmekle bu baptaki dosya
nın tetkiki ve neticeye göre mazbatasının ya
zılması için, Dahilî Nizamnamenin 178 nci mad
desi gereğince kur 'a suretiyle ayrılan İhzari 
Encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelendi : 

Müştekinin tahkikatla hiçbir suretle tesbit 
edilemiyen iddiasının, hilâfına kira takdiri için 
adresi yazılı meskene gidilmiş, ve buna göre de 
kira takdiri yapılmış bulunduğunun dosyanın 
tetkiki neticesi anlaşılmasına göre, iddianın 
doğruluğuna kanaat getirilememiş bulunduğun
dan adı geçen Siird Mebusu Suat Bedük'e isna-
Üolunan suç, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 12 
ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların dışında 
kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu

hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince Devre sonuna bırakılmasına ek
seriyetle karar verildi. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad-
liye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit 

Encümen Reisi Mazbata Muharriri 
Manisa 

M. Tümay 
Ankara 

H. Türegün 
Balıkesir 
V. Asena 

Diyarbakır 
M. H.Ünal 

Eskişehir 
H. Sezen 

îzmir 
/ . Sipahioğlu 

Kars 

E 
Aydın 
C. Ülkü 

Çanakkale 
8. Sezgin 
Erzincan 

S. Perinçek 

Seyhan 
. Batumlu 

Aydın 
N. Geved 

Çoruh 
M. önal 
Erzurum 

A. Bryurt 
İzmir 

A. Güngören 
İzmir 

M. A. Sebük 
Kırşehir 

Muhalifim M. Mahmudoğlu 
S. Atalay 
Konya 

/ / . özyörük 
Muğla 

N. özsan 
Tekirdağ 

F. Alpiskmle<r 

Malatya 
N. Ocakcıoğlu 

Ordu 
F. Ertekin 
Trabzon 
S. Dilek 
Hatay 

A. F. Atahan 

Kars 
/ . Us 

Konya 
T. Kozbek 

Maraş 
M. özsoy 

Sivas 
§. Ecevit 
Zonguldak 

N. Kirişcioğlu 
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DSVT» : X 
îfftim*: 2 S. S A Y I S I : 

Eskişehir Mebusu Hicri Sezen'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü

menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3 /167) 

T. C. 
Başvekâlet 1 . II. 1955 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No: 6/2 -258 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muhtelif suretlerle memuriyet vazifesini suiistimal ve belediyeyi ızrar eylmesinden dolayı Es
kişehir eski Belediye Reisi ve halen Eskişehir Mebusu Hicri Sezen hakkında Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken kararın verilmesine dair Dahiliye Vekâletin
den alman 24 . 1 . 1955 tarih ve 163 -1 - 26/209 -1 sayılı tezkere sureti ile eki soruşturma raporu ve 
dosyanın bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil. V. 
E. Menderes 

Dahiliye Vekâletinin 24 . I . 1955 tarih ve 163 -1 - 26/209 -1 sayılı tezkeresi suretidir. 

Başvekâlet Yüksek Makamına 
Şaban Yetilmez imzasiyle vekâletimize çekilen telgraf üzerine mülkiye müfettişleri tarafından 

Eskişehir Belediyesi eski Reisi ve halen sözü geçen vilâyet Mebusu Hicri Sezen hakkında hazır
lanan 12 . I . 1955 tarih ve 7/5 sayılı soruşturma raporu ve tahkikat evrakı 168 parça ekleriyle 
bağlı olarak takdim kılınmıştır. 

Müfettişler raporunda : 
1. Piyade kıdemli üsteğmeni iken firar suçundan iki ve zimmet suçundan bir ay ki ceman 3 

ay mahkûmiyetinden dolayı 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin E fıkrası gereğince disiplin
sizlikten emekliye sevk edilen Âdil Güsar'ı Belediye Memur ve Müstahdemleri Tüzüğünün 3 ncü 
maddesinin belediye memuru olabilmek için yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olmamasını âmir bu
lunan C fıkrasına aykırı olarak îtfaiye Müdürlüğüne tâyin suretiyle vazifei memuriyetini suiis
timal ettiği, | 

2. Posta ve Telgraf idaresine mecburi hizmeti olan İbrahim Şenlikçi'yi PTT İdaresinden mu
vafakat almadan Elektrik İşletme Şefliğine tâyin ettiği bu tâyini Nafıa Vekâletine tasdik ettirme
den diploma ve ruhsat vesikası vekâletten alınmadan 3467 ve 788 sayılı kanunlara aykırı olarak 
tâyin ettiği ve İbrahim Şenlikçi'nin mecburi hizmet karşılığı olan 5 604 lirayı da mahkeme kara-
riyle PTT İdaresine ödenmesine sebebiyet vermek suretiyle belediyeyi ızrar ettiği, 

3. Belediye İktisat Müdürlüğüne tâyin edilen Lütfü Ressamoğlu, ambar memurluğuna tâyin 
edilen Fuat Küçükuysal, asfalt ustalığında çalıştırılan Adem Canku, fen işleri müdür vekâleti
ne tâyin edilen İlhan Ersoy'un ve belediyeye alman memurların hemen hemen hepsinin tâyin, 
terfih ve intibaklarının Memur ve Müstademler Tüzüğüne, Belediye Kanunu ve 5656 sayılı Kanuna 
aykırı hareket etmek suretiyle vazifeyi suiistimal ettiği, 

4. Âmme vazifesi gören otobüs işletmesinin t ir sebep gösterilmeden kaldırılarak bir şirkete 
ruhsat verilmesi otobüs işletme ruhsatı, verilen şirkete imtiyazı ihtiva eden haklar verilmesi, muka-
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vele gereğince bu şirketten alınması lâzımgelen % 10 belediye resmi ile asker aileleri resminden 
126 612 liranın alınmadığı, Nafıa Vekâletinin muvafakati alınmış gibi gösterilerek yüksek bir üc
ret tarifesi formülü kabul edildiği, şirket mazotla otobüs işlettiği halde benzin üzerinden ücret 
tarifesi yapıldığı, belediye otobüslerinin şirkete devri lâzım iken yapılmadığı ve az bir ücretle şir
kete kiraya verilmek suretiyle belediye ve halk menfaatleri aleyhine şirketi himaye suretiyle va
zifeyi suiistimal ettiği, 

5. Belediye âzası Müslim Yedisani'nin ortak olduğu bir şahsa ihale edilen temizlik ameleleri 
için yaptırılan 137 kat elbiseyi şartnameye aykırı olduğu halde kabul edildiği, 

6. Belediye âzası Selâmi Vardar'm kardeşi Orhan Vardar'la senelik vekâlet ücreti için bele
diyeden 5 000 lira ayrıca, Elektrik İşletmesinden 2 000 liralık mukavele yapılmasında, kazandığı 
dâvaların vekâlet ücretinin avukata terkinde, vazifesine son verilmesi halinde 9 bin lira belediye
den, 4 000 lira elektrik işletmesinden tazminat kabul edilmesinde ve buna mukabil belediye le
hine cüzi bir şartı cezai konulmak suretiyle vazifesini kötüye kullandığı mütalâa edilmiştir. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi mucibince gereğini saygılarımla arz ederim. 
Dahiliye Vekili 
Dr. N. Gedik 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
T eş. Es. ve Ad. En. terinden 29 .V . 1956 
mürekkep Muhtelit Encümen 

Esas No. 3/167 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

Belediyeye memur tâyininde, belediye memur 
ve müstahdemleri tüzüğünün 3 ncü maddesine 
ve 3467 ve 788 sayılı Kanun hükümlerine aykırı 
hareket ve âmme vazifesi gören otobüs işletmesi
ni sebep göstermeden kaldırmak ve şirketten alın
ması gereken % 10 belediye resmi ile Asker Aile
leri Resmini almamak ve usulsüz olarak oto
büsler için yüksek bir ücret takdiri formülü ka
bul etmek ve az ücretle belediye otobüslerini şir
kete kiraya vermek ve temizlik amelesi için yap
tırılan elbiseyi şartnamesine aykırı olarak kabul 
etmek ve belediye avukatı için vazifeden ayrılma 
halinde tazminat kabul edilmiş iken belediye le
hine cezayı şart koymamak suretinde vazifesini 
suiistimal ve belediyeyi ızrar etmekten dolayı 
suçlu sanılan Eskişehir Belediyesi eski Reisi ve 
halen Eskişehir Mebusu Hicri Sezen'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkındaki Başvekâ

letin 6/2-258 sayı ve 1 . II . 1955 tarihli tezkere
siyle ilişiği dosya, Muhtelit Encümenimize hava
le edilmekle bu baptaki dosyanın tetkiki ve neti
ceye göre mazbatasının yazılması için, Dahilî Ni
zamnamenin 178 nci maddesi gereğince kur'a su
retiyle ayrılan ihzari encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldükten 
sonra adı geçen Eskişehir Mebusu Hicri Sezen'e 
isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Kanununun 12 
ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların dışında 
kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci madde
si gereğince Devre sonuna bırakılmasına ekseri
yetle karar verildi. 

( S. Sayısı : 184 ) 



— s 
Umumi Heyeti tasvibine arz edilmek 

Yüksek Eeisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit 

Encümen Reisi 
Manisa 

üzere 

• M. Tümay 
Ankara 

H. Türegün 
Balıkesir 
V. Asena 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Erzurum 
H. Ş. İnce 

Aydın 
G. Ülkü 

Çanakkale 
S. Sezgin 
Erzincan 

S. Perincek 

Mazbata Muharriri 
Seyhan 

E. Batumlu 
Aydm 

N. Geveci 
Çoruh 

M. önal 
Erzurum 

A. Eryurt 
Eskişehir 
H. Sezen 

tçel 
H. Fırat 

îzmir 
1. Sipahioğlu 

Kars 
Muhalifim 
S. Atalay 
Konya 

H. Özyörük 
Muğla 

N. özsan 
Sivas 

Ş. Ecevit 
Yozgad 

/. Aktürel 

A. 
izmir 

M. A. Sebük 
Kırşehir 

M. Mahmudoğlu 

Malatya 
N. Ocakcıoğlu 

Ordu 
F. Ertekin 
Tekirdağ 

F. Alpiskender 
Zonguldak 

N. Kirişcioğlu 

izmir 
Güngören 

Kars 
/. Vs 

Konya 
T. Kozhek 

Maraş 
M. özsoy 
Seyhan 
C. Oral 
Trabzon 
S. Dilek 
Hatay 

A. F. Atdhan 

( S. Sayısı : 184) 





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

Konya Mebusu Mustafa Bağrıaçık'm teşriî masuniyetinin kaldırıl
masına dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 

encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

7 . II . 1956 

Büyük Millet Meolsi Yüksek Reisliğine 

Köy içme su borularının satmalmmasmda 2490 sayılı Kanun hükümlerine muhalif hareket etmek 
suretiyle memuriyet vazifesini ihmalden sanık İsparta eski Valisi Mustafa Bağrıaçık'm halen Kon
ya Mebusu bulunmasına binaen hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dai
resinde gereken karar verilmek üzere Dahiliye Vekaletinden alınan 19 . 1 . 1956 tarih ve 82/175/35 
sayılı tezkere örneği ile eki dosyanın bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Dahiliye Vekâletinin (Hukuk Müşavirliği) 19 . I . 1956 tarih ve 82 - 175/35 sayılı tezkeresi sure
tidir. 

Başvekâlet Yüksek Makaöııha 

İsparta Valiliğince yaptırılan köy içme su borularının satınalınmasmda 2490 sayılı Kanun hüküm
lerine muhalif hareket etmek suretiyle memuriyet vazifelerini ihmalden sanık bu vilâyet eski Valisi 
Mustafa Bağrıaçık ve arkadaşları hakkında tanzim olunan 6/6 sayılı fezlekeli soruşturma dosyası 
154 parça ekiyle birlikte sunulmuştur. 

Halen Konya Mebusu olan Mustafa Bağrıaçık hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nei 
maddesine göre muamele ifâsina yüksek müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

İD . I . 1955 
Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
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T. C. 
Bakvekâlût 

Zat ve Yazı İşleri 
Umum Müdürlüğü 
H. No. 6/2 - 459 



- 2 -
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teş. Es. ve Ad. En. terinden 
mürekkep Muhtelit Encümen 

Esas No. 3/298 
Karar No. 20 

29 .V . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Köy içme su borularının satınalınmasında 
2490 sayılı Kanun hükümlerine muhalif hareket 
etmek suretiyle memuriyet vazifesini ihmalden 
dolayı suçlu sanılan Konya Mebusu Mustafa Bağ-
rıaçık'm teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair Başvekâletin 6 - 2/459 sayı ve 17 . I I . 1950 
tarihli tezkeresiyle ilişiği dosya, Muhtelit Encü
menimize havale edilmekle bu baptaki dosyanın 
tetkiki ve neticeye göre mazbatasının yazılması 
için, Dahilî Nizamnamenin 178 nci maddesi ge
reğince kura suretiyle ayrılan İhzari Encümene 
tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Konya Mebusu Mustafa Bağ-
rıaçık'a isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suç
ların dışında kaldığı anlaşıldığından bu hususta 
yapılmak istenen takibat ve muhakemenin Da
hilî Nizamnamenin 180 nci maddesi gereğince 
Devre sonuna birakılmasma ekseriyetle karar ve
rildi. 

U. Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit 

Encümen Reisi 
Manisa 

M. Tümay 

Mazbata Muharriri 
Seyhan 

'# . Baiumlu 

Ankara 
H. Türegün 

Balıkesir 
V. Asena 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Erzurum 
II. §. înce 

İzmir 
/. Sipahioğlu M. A. Sebük 

Kars Kırşehir 
Muhalifim M. Mahmudoğlu 
8. Atalay 

Aydın 
a. umu 

Çanakkale 
S. Sezgin 

Erzincan 
S. Perinçek 

Eskişehir 
H. Sezen 

1 zmır 

Konya 
i/. Özyörük 

Muğla 
İV. özsan 

Sivas 
Ş. Ecevit 

Malatya 
İV. Ocakctoğlu 

Aydın 
N. Geveci 

Çoruh 
M. önal 

Erzurum 
A. Eryurt 

İzmir 
A. Güngören 

Kars 
/ . Us 

Konya 
T. Kozoek 

Tekirdağ 
F. Alpiskender 

Maraş 
M. özsoy 

Ordu 
F. Ertekin 

Trabzon 
8. Dilek 

Zonguldak 
N. Kirişcioğlu 

Hatay 
A. F. Atdhan 
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Devre : X 
îçtima : 2 S. SAYISI 187 

Zonguldak Mebusu Hakkı Hilâlcı'nın teşriî masuniyetinin kaldırılma
sı hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü

menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3 /231) 

T. C. 
Başvekâlet 1 .VII . 1955 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No: 1262 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bâzı yolsuz hareketlerde bulunmaktan sanık Zonguldak eski Belediye Reisi Hakkı Hilâlcı'nın 
halen Zonguldak Mebusu bulunmasına binaen hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci 
maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Dahiliye Vekâletinin 21 . V. 1955 ta
rih ve 82 - 175/189 sayılı tezkeresiyle alman Devlet Şûrası ikinci Daire Kararı örneğinin dosyası 
ile birlikte bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. M ender §s 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden müteşekkil Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teş. Es. ve Ad. En. lerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen 

Esas No. 3/231 
Karar No. 14 

29. V. 1956 

Yüksek Reisliğe 

Şehir imar plânı ve 2290 sayılı Kanun hü
kümlerine aykırı hareket etmek suretiyle belediye 
reisliği vazifesinde suiistimalde bulunmaktan do
layı suçlu sanıları Zonguldak Mebusu Hakkı Hi
lâlcı'nın teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
daki Başvekâletin 1262 sayı ve 1 . VII . 1955 ta
rihli tezkeresiyle ilişiği dosya, Muhtelit Encüme
nimize havale edilmekle bu baptaki dosyanın tet
kiki ve neticeye göre mazbatasının yazılması için 
Dahilî Nizamnamenin 178 nci maddesi gereğince 
kur'a suretiyle ayrılan İhzari Encümene tevdi 
edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Zonguldak Mebusu Hakkı Hi-
lâlcı'ya isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Kanu

nunun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların 
dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve muha
kemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci maddesi 
gereğince Devre sonuna bırakılmasına ekseriyet
le karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit 

Encümen Reisi 
Manisa 

M. Tümay 
Ankara Aydın 

H. Türegün C. Ülkü 
Balıkesir Çanakkale 
V. Asena 8. Sezgin 

Mazbata Muharriri 
Seyhan 

E. Batumlu 
Aydın 

. İV. Geveci 
Çoruh 

M. önal 



Diyarbakır Erzincan Erminim 
M. H. Ünal S. Permçek A. Eryurt 

Erzurum Eskişehir izmir 
H. Ş. înce H. Sezen A. Güngören 

izmir izmir Kars 
î. Sipahioğlu M. A. Sebük î. üs 

Kars Kırşehir Konya 
Muhalifim M. Mahmudoğlu T. Kozbek 
8. Atalay 

Konya Malatya Marag 
H. öfzyöruk N. Ocakcıoğlu M.özsoy 

Muğla Ordu Seyhan 
N. özsan F. Ertekin C. Oral 

Sivas Tekirdağ Trabzon 
$. Ecevit F. Alpiskender S. Dilek 
Yozgad Zonguldak Hatay 

/. Aktürd N. Kirişcioğlu A. F. Atahan 

(S. Sayını : 187) 



S. SAYISI ; 188 
Siird Mebusu Veysi Oran'm teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen

lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/226) 

T. C. 
Başvekâlet tf . VIII > 1955 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
ff. No. : 6/2 - 1733 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muhtelif suretlerle vazifesini suiistimal etmekten sanık Siird eski Belediye Tabibi Dr. Veysi 
Oran'm halen Siird Mebusu bulunmasına binaen Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddeci 
hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Dahiliye Vekâletinden alman 3.VIII.1955 tarih ve 
82 - 175/264 sayılı tezkere ile Devlet Şûrası ikinci Daire kararı örneklerinin dosyasiyle birlikte bağ
lı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Dahiliye Vekâleti (Hukuk Müşavirliği) nin 3 . VIII . 1955 tarih ve 82 - 175/264 sayılı tezkeresi 
suretidir 

özü : Sürd Mebusu Veysi Oran Hk, 

* ' * " Başvekâlet Yüksek Makamına 

Muhtelif suretlerle vazifesini suiistimal etmekten sanık Siird eski Belediye Tabibi ve halen Siird 
Mebusu Dr. Veysi Oran hakkında Teşkilâtı Esnsiye Kanununun 17 nci maddesine göre muamele ya
pılmak üzere bu husustaki Devlet Şûrası İkinci Dairesince müttehaz 14 . VI . 1955 tarih ve 3032 sa
yılı kararın tasdikli bir örneği ilgili dosya ile birlikte sunumuştur. 

Gereğine müsaade buyurulmsmı saygı ile arz ederim. 
3 . VIII . 1955 

Dahiliye Vekili 
Dr. N. Gedik 

Dtrre : X 
İçtima: 1 



2 — 
Teşkilâtı Bsasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teş. Es. ve Ad. En. lerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen 

Esas No. 3/226 
Karar No. 12 

29 . V . 1956 

Yüksek Beisliğe 

Belediyeye borçlu bâzı belediye âzalarının be
lediyeye olan borçlarını takibetmemek ve beledi
ye vazifelerinde suiistimalde bulunmaktan suçlu 
sanılan Siird Belediye eski tabibi ve halen Siird 
Mebusu Veysi Oran'm teşriî masuniyetinin kal
dırılması hakkındaki Başvekâletin 6/2-1733 sayı 
ve 16 . VII I . 1955 tarihli tezkeresiyle ilişiği dos
ya, Muhtelit Encümenimize havale edilmekle bu 
baptaki dosyanın tetkiki ve neticeye göre mazba
tasının yazılması için, Dahilî Nizamnamesinin 178 
nci maddesi gereğince kur'a suretiyle ayrılan ih
zari encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük 
ten sonra adı geçen Siird Mebusu Veysi Oran'a 
isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Kanununun 12 
ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların dışında 
kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci madde
si gereğince Devre sonuna bırakılmasına ekseri
yetle karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit 

Encümen Reisi 
Manisa 

M. Tümay 

Mazbata Muharriri 
Seyhan 

E. Batumlu 

Ankara 
E. Türegün 

Balıkesir 
V. Asena 

Diyarbakır 
M. E. Ünal 

Erzurum 
E. §. înce 

tzmir 
/. Sipahioğlu 

Kars 
Muhalifim 
8. Atalay 

Konya 
E. özyörük 

Muğla 
İV. özsan 

Sivas 
Ş. Ecevit 

Yozgad 
1. Aktürel 

Aydın 
C. Ülkü 

Çanakkale 
S. Sezgin 

Erzincan 
S. Perinçek 

Eskişehir 
E. Sezen 

tzmir 
M. A. Sebük 

Aydın 
N. Geveci 

Çoruh 
M. önal 

Erzurum 
A. Er yurt 

îzmir 
A. Güngören 

Kars 
/. Us 

Kırşehir Konya 
M. Mahmudoğlu T. Kozbek 

Malatya 
N. Ocakcıoğlu 

Ordu 
F. Ertekin 

Tekirdağ 
F. Alpiskender 

Maraş 
M. özsoy 

Seyhan 
C. Oral 

Trabzon 
S. Dilek 

Zonguldak Hatay 
N. Kirişcioğlu A. F. Atahan 

( S. Sayısı : 188) 



S. SAYISI : 189 

Ankara Mebusu Dağıstan Binerbay'ın teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
Encümenlerinden mürekkep muhtelit encümen mazbatası (3 /200) 

T. C. 
Başvekâlet 30 . İT . 1955 

Zat ve. Yazı İşleri 
Vmum Müdürlüğü 

H. No. 6/2-964 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Erzurum Mebusu Hâmid Şevket İnce tarafından Ankara Sulh Ceza ilâ kimliğine verilen 
8 . III . 1955 tarihli şahsi dâva arzuhalinde, kendisini tahkir ettiği bildirilen Ankara Mebusu 
Dağıstan Binerbay hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nei maddesi hükmü dairesinde ge
reken karar verilmek üzere Adliye Vekâletinden alman 18 . IV . 1955 tarih ve 12530 sayılı tezkere 
örneği ile ekinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Suret 

Adliye Vekâletinin (Ceza İşleri Umum Müdürlüğü) 18 . IV . 1955 tarih ve 12530 sayılı tezkeresi 
suretidir. 

Yüksek Başvekâlete 

Ankara Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden alman 21 . III . 1955 gün ve 5/8907 sayılı yazıda: 
Erzurum Mebusu Hâmid Şevket İnce tarafından Ankara Sulh Ceza Hâkimliğine verilen 

8 . IH . 1955 tarihli şahsi dâva arzuhalinde, 24 . I I . 1955 tarihinde kendisini tahkir eden Ankara 
Mebusu Dağıstan Binerbay hakkında takibat icrası istenmiş olduğundan, aleyhine isnadolunan 
mezkûr suçtan dolayı mumaileyh Dağıstan Binerbay hakkında takibat ve muhakeme icrası için 
teşriî masuniyetinin kaldırılması, Ankara 3 ncü Sulh Ceza Hâkimliğinin işarına atfen talebo-
lunmuştur. 

Adı geçen müddeiumumilikten gönderilen şahsi dâva arzuhali birlikte takdim kılınmış olmakla, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muktazasmın ifasına delâlet Duyu
rulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
O, Ş. Çiçekdağ 

Devre : X 
îçtimt : 2 
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Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatan 

T. S. M. M. 
Te§. Es. ve Ad. En. lerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen 

Esas No. 3/200 
Karar No. .5 

99. V.1956 

Yüksek Reisliğe 

Âdiyen tahkirden dolayı suçlu sanılan Anka
ra Mebusu Dağıstan Binerbay'm teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkındaki Başvekâletin 
6/2 - 964 sayı ve 3 0 . I V . 1955 tarihli tezkere
siyle ilişiği dosya Muhtelit Encümenimize haavle 
edilmekle bu baptaki dosyanın tetkiki ve neti
ceye göre mazbatasının yazılması için, Dahilî 
Nizamnamenin 178 nci maddesi gereğince kur 'a 
suretiyle ayrılan ihzari Encümene tevdi edil
mişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Ankara Mebusu Dağıstan 
Binerbay'a isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı 
suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince devre sonuna bırakılmasına itti
fakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit 

Encümen Reisi 
Manisa 

M. Tümay 

Mazbata Muharriri 
Seyhan 

E. Batumlu 

Ankara 
H. Türegün 

Balıkesir 
V. Asena 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Erzurum 
H. Ş. İnce 

îzmir 
/ . Sipahioğlu 

Kars 
8. Atalay 

Konya 
H. özyörük 

Muğla 
N. özsan 

Sivas 
§. Ecevit 

Yozgad 
/ . Aktürel 

Aydın 
C. Ülkü 

Çanakkale 
8. Sezgin 

Erzincan 
S. Perinçek 

Eskişehir 
H. Sezen 

îzmir 
M. A. Sebük 

Kırşehir 
M. Mahmudoğlu 

Malatya 
N. Ocakc%oğlu 

Ordu 
F. Ertekin 

Tekirdağ 
F. Alpiskender 

Zonguldak 
İV. Kirişçioğlu 

Aydın 
N. Geveci 

Çoruh 
M. önal 

Erzurum 
A. Eryurt 

îzmir 
A. Güngören 

Kars 
/ . Us 

Konya 
T. Kozbek 

Maraş 
M. özsoy 

Seyhan 
C. Oral 

Trabzon 
S. Dilek 

Hatay 
A. F. Atahan 

B ( S. Sayısı : 189 ) 



S. SAYISI : 190 

Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü

menlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası (3/187) ' 

T. C 
Başvekâlet 6 . IV . 1955 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No : 6/2 - 802 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Besiliğine 

1958 senesi Gelir Vergisi hesaplarını tetkik etm^k üzere Maliye Vekâleti Hesap Uzmanları 
Kurulunca vâki talep ve tebliğlere rağmen defter ve vesikaları ibraz etmemek suretiyle, 5432 sa
yılı Vergi usulü Kanununun bâzı maddeleriyle kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
olan 5815 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 6 numaralı ben,di hükmüne muhalif harekette bu
lunduğu ihbar olunan ve halen Malatya Mebusu bulunan Ahmet Fırat hakkında takibat icrası için 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere 
Adliye Vekâletinden alınan 23 . I I I . 1955 tarih ve 9823 sayılı tezkere örneğiyle eklerinin bağlı 
olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Vekâleti (C. iş. U. Müdürlüğü) nün 23 . I I I . 1955 tarih ve 9823 sayılı tezkeresi suretidir. 

özü : Hileli vergi suçu işlediği 
ihbar olunan Malatya Mebusu 
Ahmet Fırat hakkındaki evra
kın takdim kılındığına dair. 

Yüksek Başvekâlete 

Malatya C. Müddeiumumiliğinden alman 22 . I I . 1955 gün ve 1008 sayılı yazıda : 
Malatya - Yenişirkethan (51) numarada mütaahhitlik yapan ve 1953 senesi Gelir Vergisi hesap

larını tetkik etmek üzere Maliye Vekâleti Hesap Uzmanları Kurulunca vâki talep ve tebliğlere rağ
men defter ve vesikaları ibraz etmemek suretiyle, 5432 sayılı Vergi usul Kanununun bâzı maddeleri 
ile kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler ve fıkralar eklenmesine 
dair 5815 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin (6) numaralı bendi hükmüne muhalif harekette bulun
duğu ihbar olunan ve halen Malatya Mebusu olan Ahmet Fırat hakkında takibat icrası için, muma
ileyhin teşriî masuniyetinin kaldırılması istenmiştir. 

Müddeiumumiliğin mezkûr yazısı sureti ile bu yazının ilişiklerini teşkil eden evrak birlikte tak
dim kılınmış olmakla, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde müktezasınm ifa
sına delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili Y. , 
tmza 

Devre : X 
îçtima : 2 
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Teşkilâtı Esasiye ve Adliye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teş. Es. ve Ad. En. lerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen 

Esas No. 3/187 
Karar No. 4 

29. V. 1956 

Yüksek Reisliğe 

1953 senesi Gelir Vergisi hesaplarını tetkik 
etmek üzere Maliye Vekâleti Hesap Uzmanları 
Kurulunca vâki talep ve tebliğlere rağmen def
ter ve vesikaları ibraz etmemek suretiyle 5432 
sayılı Vergi Usulü Kanununun bâzı maddeleriy
le kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılması
na dair olan 5815 sayılı Kanunun 2 nci madde
sinin 6 No. lu bendi hükümlerine muhalif ha
rekette bulunduğundan dolayı suçlu sanılan 
Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkındaki Başvekâletin 
6-2/802 sayı ve 6 . I V . 1955 tarihli tezkere
siyle ilişiği dosya, Muhtelit Encümenimize ha
vale edilmekle bu baptaki dosyanın tetkiki ve 
neticeye göre mazbatasının yazılması için, Da
hilî Nizamnamenin- 178 nci maddesi gereğince 
kur'a suretiyle ayrılan ihzari Encümene tevdi 
edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Malatya Mebusu Ahmet 
Fırat 'a isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suç
ların dışında kaldığı anlaşıldı, 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince devre sonuna bırakılmasına it
tifakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad

liye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit 

Encümen Reisi 
Manisa 

M. Tümay 
Ankara 

H. Türegün 
Balıkesir 
V. Asena 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Erzurum 
/ / . §. İnce 

İzmir 
/ . Sipahioğlu 

Kars 
8. At alay 

Konya 
H. Özyörük 

Muğla 
İV. özsan 

Sivas 
Ş. Ecevit 

Yozgad 
/. Aktürel 

Aydın 
(X, Ülkü 

Çanakkale 
8. Sezgin 
Erzincan 

8. Perinçek 
Eskişehir 
H. Sezen 

izmir 
M. A. Sebük 

Kırşehir 
M. Mahmudoğlu 

Malatya 
N. Ocakctoğlu 

Ordu 
F. Ertekin 

Tekirdağ 
F. Alpiskender 

Zonguldak 
N. Kirişcioğlu 

Mazbata M. 
Seyhan 

E. Batumlu 
Aydın 

N. Geveci 
Çoruh 

M. Önal 
Erzurum 

A. Eryurt 
îzmir 

A. Güngören 
Kars 
t. Us 

Konya 
T. Kozbek 

Maraş 
M. özsoy 

Seyhan 
C. Oral 
Trabzon 
S. Dilek 
Hatay 

A. F. Atakan 

( S. Sayısı : 190 ) 



S. SAYISI : 210 
Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun teklifi ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (2/199) 

23. XII. 1955 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Felâket ve sefalet içinde çırpman, mevcut ve malûm olan buhran dolayısiyle geçim yüzünden 
ağlanacak hale düşen ve memleket için en mühim uzuvlarını kaybederek sakat bir halde yaşıyan 
harb malûllerine icabeden âcil yardımı yapacak olan Büyük Millet Meclisine, merbut gerekçe ile 
birlikte bir kanun takdim ediyorum. 

Bunun bir an evvel fiilî neticeye bağlanmasına yardımlarınıza, ensali âtiyeye nümunei teg-
vik ve tergibolmak üzere müsaadelerini istirham ediyorum. 

Seyhan Mebusu 
) 8. Tekelioğlu 

ESBABI MUCİBE 

I - Bir milletin hürriyet ve hâkimiyetini devam ettiren, vatan topraklarını müdafaa eden ve 
millî tarihine kahramanlık ve zaferler yazan evlâtlan, o milletin millî kahramanlarıdır. 

Bu millî kahramanlar, bu ulvi gaye uğrunda icabında şehidolur, milletinin bağrına gömülür; 
bazan da aldığı bir yara tesiri ile bir uzvunu kaybetmek suretiyle malûl gazi unvanım alır. 

Asîl milletimizin bağrından fışkıran ve aziz vatanımızın müdafaası uğrunda yakın bir mazide 
cereyan eden Balkan Harbinde, Büyük Harbde, İstiklâl Harbinde ve nihayet, dünya sulhunun ko
runması gayesiyle Kore'de çarpışmış, malûl gazi unvanını almış evlâtlan, bugün birer millî kahra
man olarak milletinin sinesinde mütevazı yaşamaktadırlar. 

Elde mevcut istatistikler ispat etmiştir ki, bilhassa malûl gazi subaylanmız, askerliğin en kü
çük rütbelerinde ve genç yaşlarında bu âkibete duçar kalarak ördü saflanndan ayrılmışlar ve mev
cut kanunlara göre, o küçük rütbe üzerinden bağlanan cüzi bir maaşla cemiyetin içine fırlatılmış
lardır. 

Harbi Umumi veya İstiklâl Harbinde malûl kalmış bir teğmenin bugün emsali askerliğin en 
yüksek kademesine yükselmiş ve refaha kavuşmuş bulunmaktadır. 

Eğer bu teğmen de bu mukaddes gaye uğrunda bu elîm âkibete duçar olmamış bulunsaydı, ay
nı şekilde yükselecek ve aynı yaşama şartına sahibolmuş bulunacaktı. Emsali orgeneral ve gene
ral rütbesine ulaşan bu teğmen, kendisine rütbesi üzerinden tahsis edilen cüzi bir maaşla tabiatın 
değişmiyen kanunu neticesi olarak, çoğalan ve artan aile efradını ölmeden yaşatabilmesi için, ıstı
rap ve çaresizlik içinde çırpınmaktadır. 

Devre ; X 
içtima: 2 
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En yakın mazide cereyan eden İstiklâl Savaşında malûl kalanları dahi ele alırsak, bunlar bu

gün ömürlerinin sonuna yaklaşmış, en küçüğü 55 yaşını aşmış bulunmaktadır. 
Halen mevcut malûl gazi subaylarımızın sayısı dün birkaç binlere baliğ olurken, tabiatın tas

fiyesi karşısında bugün sayıları 704 e, keza malûl gazi erlerimizin de (7 309) a inmiştir. 
Yarın bu miktar daha da azalacak ve nihayet pek yakın bir gelecekte bu isimsiz kahramanla

rın hepsi ebediyete intikal edecektir. 
Esasen, malûl kalmak gibi mânevi bir ıstırabı yıllarca omuzlarında taşıyan hayatının sonuna 

yaklaşmış olan malûl gazilerimizin, günün şartlarına muvazi olarak acilen yardımlarına koşmak 
ve maddi sıkıntılarını kısmen olsun gidermek, artık kaçınılmaz bir zaruret haline gelmiş ve Türk 
milleti için millî bir vazife olmuştur. 

Türk Milletinin mümessili ve kalbleri vatan sevgisiyle meşbu bulunan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin siz sayın üyelerinin maddi portresi çok az olan bu atıfeti, bu bir avuç kahramandan esir-
gemiyeceğinize inanıyoruz. 

2. Huzurunuza getirdiğimiz bu kanun ile teklif edilen zammın tutarı, subaylar için yılda 
(1 098 .900) lira, erler için (2 272 200) lira ki, ceman (3 371 100) liradan ibarettir. 

Âcil yardım mahiyetinde olan bu zam, yapıldığı takdirde, hem bu kahramanlarımız memnun ve 
tatmin edilmiş olacaklar, hem deK bugün vatanı müdafaaya hazırlık devresinde, yarın gerekirse, va
tanını koruma uğrunda, ordu saflarına katılıp, malûl duruma düşebilmek kaderiyle karşı karşıya 
bulunanlar, içinde yaşıyan (yarının endişesi) dolayısiyle, gayriiradi dünün malûl kalmışlarına bak
maktan, onları hatırlayıp Örnek tutmaktan kendilerini alamazlar ve şahıslarını bu canlı örneklere 
göre ayarlamak mevkiindedirler. 

Bu. itibarla da, insanın vatanı uğrunda kendisini seve seve ateşe atabilmesini, istikbale muzaf her 
türlü endişeden vareste kılınmış bulunmasını Bağlıyacaktır. 

3. Muasır memleketlerin bu mevzuu ile alâkalı mevzuatı, malûllerine verilen maaş ve tahsisat
larının inceleme neticesinde; halen bizim malûl gazilerimizin hepsinden daha az bir para ile yaşa
maya mecbur kaldıkları neticesi elde edilmiştir. 

Bunun için de; halen çalışmakta bulunan adedi pek mahdut harb malûlleri hariç olmak üzere, 
bakiye tam mânasiyle sefalet ve perişanlık içindedir. Bunlara, Cumhuriyetimizin teessüs tarihinden-
beri zaman zaman yapılan küçük zamlar, kendilerini değil lâyık ve haklı oldukları refaha kavuş
turmaya, hattâ en basit ve zaruri .ihtiyaçlarını dahi te,mine, yaşamak için elzem olan asgari hayat 
seviyesine çıkarmaya bile kâfi gelmemiştir. 

Bunun en büyük saikı, malûlün rütbesinin, ilk tahsiste dikkate alındıktan sonra, artık bir daha 
değişmemesi, muayyen müddetler içinde, tıpkı vazifede imişcesine bir terfie tâbi tutulmamış veya 
böyle bir baremin kabul edilmemiş olmasıdır. 

Genç yaşta ve en küçük rütbelerde hayatlarını, istikballerini, hulâsa her şeylerini feda edenle
re karşı, bunların bu fedakârlıkları sayesinde mesut ve müreffeh yaşıyanların borçlu bulundukları 
vazifenin yerine getirilmemesi, bir malûl yüzbaşının eşinin, bir malûl erin anasının, geçim ve yaşa
ma zoru ile hizmetçiliğe kadar düşmesine yol açmaktadır. 

Bunların da, insan gibi yaşamak, lâyık oldukları seviyede bulunmak, çocuklarını kendi derece
lerindeki vatandaşlar gibi yaşatmak haklarıdır. Bunların ekseriyeti sefalet içinde geçen ömürleri
nin sonuna varmışlar, hayatta bekledikleri, umdukları huzuru ancak ölümde bulacaklardır. 

Netice 

Artan ve zorlaşan geçim şartları muvacehesinde çok güç durumda bulunan malûl gazilerimize, 
acilen bir yardım yapılması için ve gelecek nesillere iyi bir misal olmak üzere, teklif edilen bu ka
nunun kabulünü Türkiye Büyük Millet Meclisimizin yerinde ve zaruri göreceğine emin bulunmak
tayız. 

( S. Sayısı : 210 ) 



Malûllük 
derecesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

5434 sayılı 
Kanuna gö
re harb ma
lûllüğü zam
mı miktarı 

250 
200 
150 
125 
100 
75 

60 
50 
40 
30 
25 
20 
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Harb malûlü subay 

Teklif edi
len harb 

malûllüğü 
zammı 

400 
350 
300 
250 
225 , 
200 

Arada
ki fark 

150 
150 
150 
125 
125 
125 

Harb malûlü er 

100 
80 
70 
60 
50 
40 

40 
30 
30 
30 
25 

• 20 

Malûl 
adedi 

39 
7 

86 
76 

238 
212 

658 

335 
245 

1 528 
384 

2 586 
1 959 

Bir aylık 
tutarı 

5 850 
1 050 

12 900 
9 500 

29 750 
26 500 

85 550 

13 400 
7 350 

45 840 
11 520 
64 650 
39 180 

Senelik 
tutarı 

70 200 
12 600 

154 800 
114 000 
357 000 
318 000 

1 026 600 

160 800 
88 200 

550 080 
138 240 
775 800 
470 160 

7 037 181 940 2 183 280 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Esas No. 2/199 
Karar No. 13 

Yüksek Reisliğe 

1 . II . 1956 

Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun; 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 64 ncü maddesindeki harb malûl
lüğü zamlarının artırılmasına dair kanun tekli
fi jMillî Müdafaa ve Maliye vekâletleri temsil
cilerinin huzurlariyle 30 . I . 1956 günü encü-
menimizce müzakeresi yapıldı : 

Neticede, teklif edilen zamlar bugünkü ha
yat şartları muvacehesinde yeter görülmiyerek 
zammın maluliyet derecelerine göre değil sey
yanen iştirakçilere 200 er, erlere 75 şer lira ola
rak verilmesi Trabzon Mebusu Sami Orberk ta
rafından teklif edilmiş ve bu teklif encümeni-
mizce aynen kabul edilmiştir. Kabul edilen şe
kil ilişik olarak sunulmuştur. 

Havalesi gereğince Maliye Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

M. M. Encümeni Reisi 
Trabzon 

S. Orberk 

M. M. 
Elâzığ 

M. §. Yazman 

Kâtip 
Erzincan 

M. R. Sanalan 

İstanbul 
T. Yazıcı 

Rize 
K. Balta 

Edirne 
K. Yalınkılıç 

Kocaeli 
K. Meriç 

Seyhan 
8. Tekelioğlu 

İstanbul 
Z. Köktürk 

Niğde 
Z. Üner 

Sivas 
M. N. Turgay 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No. 2/199 
Karar No. 29 

17 ,11 . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa Encümenince kabul edilip 
Yüksek Reislikçe encümenimize havale buyu-
rulan, Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 64 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi, hükümet mümessillerinin iş
tirakiyle tetkik ve müzakere olundu : 

Teklif sahibinin esbabı mucibesi encümeni-
mizce de yerinde görüldüğünden, teklif aynen 
ve mevcudun ittifakiyle kabul edildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye Encümeni Reisi 
Amasya 

H. Koray 
Giresun Kars 

A. îzmen R. Çakır 
Seyhan 

M. Akçalı 

Bu M. M. 
Bolu 

S. Baysal 
Maraş 

A. Bozdağ 
Sivas 

K. Oskay 

SEYHAN MEBUSU SÎNAN 
TEKELÎOĞLU'NUN TEKLÎFÎ 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 64 ncü maddesin
deki harb malûllüğü zammının 
artırılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. 
C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesindeki harb ma
lûllüğü zamları aşağidaki şekil
de artırılmıştır : 

Madde 64. — Vazife malûl
lerinden bu malûllüklere : 

a) Harbde fiilen ateş altın
da; 

b) Harbde harb bölgesinde
ki harb hareket ve hizmetleri 
sırasında bu hareket ve hizmet
lerin sebep ve tesirleriyle; 

c) Harbde veya harbe ha
zırlık devresinde her nevi düş
man silâhlarının tesirleriyle; 

ç) Askerî harekâtı gerekti
ren iç tedip ve hudut hareket-

MİLLİ MÜDAFAA ENCÜME
NİNİN TADİLİ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığ't Kanunu
nun 64 ncü maddesindeki harb 
malûllüğü zamlarının artırıl

masına dair kanun teklifi 

MADDE .1. — 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 64 ncü 
maddesi gereğince harb malûl
lerine verilmekte olan harb 
malûllüğü zamları aşağıdaki 
şekilde artırılmıştır. 

Maluliyet 
derecesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

İştirakçi
ler için 

450 
400 
350 
325 
300 
275 

Erler 
için 

135 
125 
115 
105 
100 
95 

MALİYE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 64 ncü maddesindeki harb 
malûllüğü zamlarının artırılma

sına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklif sahibi
nin 1 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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Teklif 

leri sırasında bu hareketin se
bep ve tesirleriyle; 

Uğramış olan muvazzaf ve ye
dek subay, gedikli subay, aske
rî memur, gedikli erbaş ve er
ler (Gönüllü erler dâhil) orduca 
vazifelendirilen sivil iştirakçi
lere ve erlikten dolayı aylık bağ
lanan tevdiatçılara ayrıca (Harb 
malûlü) denir. Ve bunlara va
zife malûllüğü aylıklariyle bir
likte ve ̂ malûllükleri derecesine 
göre aşağıda yazılı miktarlarda 
(Harb malûllüğü zammı) öde
nir. 

Bu zamlar ödendikçe faturası 
karşılığında hazineden alınır. 
Maluliyet îştirakçi- Erler 

derecesi 1er için için 

1 
1 
3 
4 
5 
6 

400 
350 
300 
250 
225 
200 

100 
80 
70 
60 
50 
40 

GEÇİCİ MADDE — 5434 sa
yılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 46 ncı maddesi
nin C fıkrası ile 47 nci madde 
ve geçici 49 ncu maddesinin 
ikinci fıkrasında sayılanlarla, 
1.1.1950 tarihinden sonra bağ
lanmış harb malûllükleri zammı 
verilenler de bu zamdan istifa
de ederler. 

MADDE 2. — Bu kanunu 
tatbika Vekiller Heyeti memur
dur. 

MADDE 3. -— işbu kanun 
neşri tarihinden muteberdir. 

M. M. E. 

GEÇÎCt MADDE —.5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 
geiçci 46 ncı maddesinin C fık
rası ile 47 nci madde ve geçi
ci 49 ncu maddesinin 2 nci fık
rasında sayılanlarla 1.1.1950 
tarihinden sonra bağlanmış 
harb malûlleri zammı verilen
ler de bu zamdan istifade eder
ler. 

MADDE 2. — Bu kanun neş-
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
tatbika Vekiller Heyeti memur
dur. 

Mal. E. 

GEÇÎCI MADDE — Teklif 
sahibinin geçici maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklif sahibi
nin 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklif sahibi
nin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 2/199 
Karar No. 110 

Yüksek 

Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
64 neü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifi Millî Müdafaa ve Maliye encümen
leri mazbatalariyle birlikte encümenimize hava
le edilmiş olmakla Millî Müdafaa ve Maliye ve
kâletleri mümessilleri hazır oldukları halde tet
kik ve müzakere edildi. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunu hükümlerine göre harb malûl
lerine, hizmetleri her kaç sene olursa olsun 30 
yıl üzerinden emekli aylığı bağlanmakta, bu ay
lıklara maluliyet derecelerine göre aynı kanu
nun 55 nci maddesi gereğince vazife malûllüğü 
eklenmekte ve ayrıca 64 ncü maddede yazılı 
harb malûllüğü zammı verilmektedir. 

Harb malûlü erlere de maluliyet derecelerine 
göre bu kanunun 55 nen maddesinde yazılı va
zife malûllüğü aylığı bağlanmakta bu aylığa 
64 ncü maddede yazılı harb malûllüğü zammı 
ilâve edilmektedir. 

Diğer taraftan mülga hükümlere göre bağ
lanmış aylıklar da 5434 sayılı Kanunun geçici 
46, 47 ve 49 ncu maddeleri gereğince bu kanun
la bağlanması lâzımgelen miktarlara yükseltil
miş bulunmaktadır. 

Ahiren bu aylıkların tutarlarına 6241 sayılı 
Kanunla zam yapılmış bulunduğu gibi 28.11.1956 
tarihinde kabul buyurulan 6676 sayılı Kanunla 
üç maaş nispetindeki tahsisattan da istifade et
mektedirler. 

Başkaca harb malûllerine 5434 sayılı Kanu
nun 65 nci maddesinde yazılı çeşitli yardımlar 
da yapılmaktadır. 

Harb malûllüğü zamları vergiye tâbi değil
dir. Ayrıca harb malûlleri her sene tütün ikra
miyesinden istifade etmektedirler. 

11. VI. 1956 

Reisliğe 

Teklifin encümenimizde müzakeresi sırasın
da, 30 yıl hizmet etmiş bir subaya bağlanan ay
lıkla aynı rütbedeki harb malûlü bir subaya 
(hizmeti her kaç yıl olursa olsun) bağlanacak 
aylık arasında harb malûlü subaya bağlanan 
aylığın diğerine nazaran mühim bir fark arz et
tiği de görülmüştür. 

Harb mâlûlllerine yukarda arz olunan çeşit
li hükümler muvacehesinde tanınan haklara ilâ
veten harb malûllüğü zamlarının artırılmasına 
dair olan teklifin kabulüne encümenimizce im
kân görülememiştir. 

Mazbatamız Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 
Kâtip 

Balıkesir 
M. H. Timurtaş 

Çankırı 
T. Uygur 
Erzurum 
Ş. Erker 
istanbul 
M. Sarol 
Konya 

R. Birand 

Niğde 
A. N. Kadıoğlu 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Trabzon 
/. Şener 

Reis V. 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Antalya 
K. Akmmlar 

Çoruh 
Y. Gümüşel 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
îzmir 

A. Aker 
Muğla 

Muhalifim 
N. Poyrazoğlu 

Ordu 
R. Aksoy 
Tekirdağ 

Z. Erataman 
Yozgad 

D. Akbel 
Zonguldak 
8. Durak 

Mazbata M. 
Giresun 

M. Şener 

Balıkesir 
S. Ytrcalt 

Diyarbakır 
H. Turgut 
öazianteb 
E. Cenanı 

îzmir 
B. Bilgin 

Muş 
Ş. Çağlayan 

Ordu 
8. îşhakan 

Tokad 
ö. Sunar 

Zonguldak 
8. Ataman 

(S. Sayısı : 210) 



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

Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü

menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3 /327) 

T. G. 
Başvekâlet 18 . IV . 1956 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
II. No : 6/2 - 1226 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

17 . I I I . 1956 günü Cumhuriyet Halk Partisinin Tarsus'ta ilce binasında tertiplediği ka
palı salon toplantısında konuştuğu sırada sarf ettiği sözlerle Hükümetin mânevi şahsiyetini tah
kir ettiği bildirilen Kars Mebusu Sırrı Atalay hakk mda Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nei mad
desi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adliye Vekâletinden alınan 12 . IV . 1956 tarih ve 
10730 sayılı tezkere sureti ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim . 

Başvekil V. 
E. Menderes 

Adliye Vekâleti (Ceza İşleri Umum Müdürlüğü) nün 12 . IV . 1956 tarih ve 10730 sayılı tezkeresi 
suretidir 

özü : Hükümetin mânevi şahsiyetini tahkirden 
maznun Kars Mebusu Sırrı Atalay hakkındaki 
evrakın takdim kılındığına dair. 

Yüksek Başvekâlete 

Mersin Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden alman 30 . I I I . 1956 tarihli yazıda; Cumhuriyet 
Halk Partisinin 17 . I I I . 1956 günü Tarsus'ta ilee binasında tertiplediği kapalı salon toplantısın
da konuşan Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, iktidarı iktisadi yönden tenkid ederken bu arada; (Altı 
•senelik iktidar zamanında yedi buçuk milyar harcandı, yapılan işlerin ancak iki buçuk milyarlık 
olup geride kalan beş milyar ne oldu? Hırsızlıkları ve uğursuzlukları ileride mahkeme huzurun
da soracağız..) demek suretiyle Hükümetin mânevi şahsiyetini tahkir ettiği beyan ve Türk Ce
za Kanununun 159 ncu maddesine uyan bu suçtan dolayı hakkında takibat icrası için izin veril
mesi ve teşriî masuniyetinin kaldırılması, mahallî Cumhuriyet Müddeiumumiliğinin iş'arma atfen 
talebolunmuştur. 

Adı geçen müddeiumumilikten gönderilen mezkûr hâdiseye mütaallik hazırlık tahkikatı evra
kı birlikte takdim kılınmış ve aleyhine isnadolunan işbu suçtan dolayı mumaileyh Sırrı Atalay 
hakkında takibat icrasına, Türk Ceza Kanununun 160 ncı maddesine tevfikan vekâletimizce izin 
verilmiştir. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muktezasmm ifasına delâlet 
buyrulmasmı saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
îmza 

Porf. Dr. H. A. Göktürk 
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Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye En
cümenlerinden mürekkep Muhtelit 

Encümen 
Esas No. 3/327 
Karar No. 28 

20 . Yi . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, C. H. P. nin 
17 . III . 1956 tarihinde Tarsus Merkez Kaza 
Kongresinde yaptığı konuşmada, Hükümetin 
mânevi şahsiyetini tahkir etmekten suçlu sanı
lan adı geçenin teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkındaki Başvekâletin 18 . IV . 1956 
tarih ve 6,-2/1226 sayılı tezkeresiyle ilişiği dosya 
Muhtelit Encümenimizce tetkik ve müzakere 
edildi. ; . 

Mumaileyh, bu (toplantıda Hükümetin çalış
malarını ele alarak iktisadi bakımdan siyase
tini tahlil ve tenkid ederken (Bugünkü iktidar 
beceriksiz, kumarbaz zihniyetli bir evlât düşün
cesiyle hareket etmekte olduğu evvelce memle
kette 12 bin traktör bulunduğu şimdi ise 39 bin 
traktör bulunduğu yurdun traktör mezarlığı ha
line getirildiğini, mirasyedi düşüncesiyle ha
reket ettiği, bir harb olursa ordunun teçhizatını 
getirecek para kalmadığını, altı senelik iktidarı 
zamanında, yedi buçuk milyar harcandığı, yapı
lan işler ancak iki buçuk milyar lira olup ge
riye kalan beş milyar ile ne oldu? Hırsızlıkları 
ve uğursuzlukları ileride mahkeme huzurunda 
soracağız) demek suretiyle Hükümetin mânevi 
şahsiyetini tahkir etmekle maznun bulunmak
tadır. 

Kendisinin işbu fiil ve hareketinin Türk Ce
za Kanununun 159 ncu maddesine uyar ahval
den olduğundan bahsile ve bu dosyadaki zabıt 
varakası münderecatına, mahallî Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinin fezlekeli tahkikat evra
kına nazaran isnadedilen suçu işlediğine kana
at hâsıl edecek delilleri ihtiva etmektedir. 

Teşriî vazifesi dışında vâki işbu fül ve ha

rekette bulunmasına binaen Meclis Dahilî N i 
zamnamesinin 180 nci maddesi delaletiyle Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 12 ve 17 nci maddesi 
uyarınca Kars Mebusu Sırrı Atalay'm teşriî 
masuniyetinin kaldırılmasına ekseriyetle karar 
verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere-' 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muh

telit Encümen Reisi yerine 
Adliye Encümeni Reisi 

Muğla 
N. 

Amasya 
/ . Olgaç 
Aydın 

N. Keveci 
Çoruh 

M. Önal 
içel 

H. Fırat 
Kars 

Muhalifim 
î. Us 

Konya 
T. Kozbek 

Ordu 
E. Ertekin 

Tokad 

, Özsan E 
Ankara 

Z. Gökçer 
Bursa 

M. Erkuyumcu 
Çorum 

M. K. Biber oğlu 
istanbul 

C. Türkgeldi 
Kayseri 

K. Gündeş 

Malatya 
Muhalifim 

N. Ocakcıoğlu 
Samsun 

R. 0. Gümü§oğl 
Yozgad 

0. Hacıbaloğlu M. Ataman 
Rize 

0. Kavrakoğlu 

Bu M. M. 
Tekirdağ 

'. Alpiskender 
Aydın 
C. Ülkü 
Çanakkale 
S. Sezgin 
Eskişehir 
H. Sezen 

izmir 
/ . Sipahioğlu 

Kocaeli 
S. Dinçer 

Malatya 
Muhalifim 

M. Z. Tulunay 
Sivas 

u §. Ecevif 
Zonguldak 

N. Kirişcioğlu 
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Devre : X 
îçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'nm, teşriî masuniyetinin kal
dırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve 

Adliye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3 /349) 

T. C. 
Başvekâlet 10 . V . 1956 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. : 6/2 -1514 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

25 . I I I . 1956 tarihinde Cumhuriyetçi Millet Partisinin Adana'da tertibettiği toplantıda ko
nuştuğu sırada işlediği suçtan dolayı Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı hakkında takibat yapılabil
mesi için Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nei maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek 
üzere Adliye Vekâletinden alman 25 . IV . 1956 tarih ve 11846 sayılı tezkere sureti ile eklerinin 
bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Vekâleti (C. îş. U. Müdürlüğü) 25 . IV . 1956 tarihli ve 11846 No. lı tezkeresi suretidir 

özü: Kırşehir Mebusu Osman 
Bölükbaşı hakkındaki evrakın 
takdim kılındığına dair 

Yüksek Başvekâlete 

25 . III . 1956 tarihinde Cumhuriyetçi Millet Partisinin Adana'da tertibettiği toplantıda ko
nuştuğu sırada sarf ettiği bâzı sözlerle sıfat ve hizmetinden dolayı Saym Başvekil Adnan Mende
res'i tahkir etmekten maznun Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı hakkında takibat icrası için mu
vafakat istihsali ve teşriî masuniyetinin ref'i talebiyle Adana Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden 
gönderilen evrak birlikte takdim kılınmıştır. 

Türk Ceza Kanununun 273 ncü maddesine tevfikan mumaileyh hakkında âmme dâvasının açıl
masına 17 . IV . 1956 gün ve 5/27 -1213 sayılı yazılariyle muvafakat buyrulmuş ise de, mez
kûr suçtan dolayı takibat icra, aynı zamanda maznunun teşriî masuniyetinin kaldırılmasiyle müm
kün olacağından, bu bakımdan Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nei maddesi hükmü dairesinde 
muktezasmm ifasına delâlet buyurulmasmı saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
Prof. Dr. H. Avni Göktürk 
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Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye En
cümenlerinden mürekkep Muhtelit 

Encümen 
Esas No. 3/349 
'Karar No. 26 

20 .VI . 1956 

Yüksek Reisliğe 

25 . .III . 1956 tarihinde C. M. Partisinin 
Adana'da tertibettiği toplantıda konuştuğu sı
rada, sarf ettiği bâzı sözlerle sıfat ve hizmetinden 
dolayı Başvekil Adnan Menderes 'i tahkir etmekten 
suçlu sanılan Kırşehir Mebusu Osman Bö-
lükbaşı'nm teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkındaki Başvekâletin 6 - 2/1514 sayı ve 10. 
V . 1956 tarihli tezkeresiyle ilişiği dosya Muh
telit Encümeninize havale edilmekle bu bap
taki dosyanın tetkiki ve neticeye göre mazba
tasının yazılması için, Dahilî Nizamnamenin 
178 nci maddesi gereğince kura suretiyle ay
rılan İhzari Encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat 
sonunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dos
ya Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşül
dükten sonra adı geçen Kırşehir Mebusu Os
man Bölükbaşı'ya isnadolunan suç Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde 
yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve 
mu'kakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci 
maddesi gereğince devre sonuna bırakılmasına 
ittifakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
Encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Reisi Y. 

Muğla 
Bu M. M. 
Tekirdağ 

Nuri Özsan Ferid Alpiskender 
Amasya 
/. Olgaç 
Aydın 

İV. Geveci 
Çoruh 

M. Önal 
Hatay 
§. înal 
İzmir 

/ . Sipahioğlu 
Kocaeli 

S. Dinçer 
Malatya 

M. Z. Tulunay 
Sivas 

Ş. Ecevit F 
Yozgad 

M. Ataman 

Ankara 
Z. Gökçer 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

Çorum 

Aydın 
C. Ülkü 

Çanakkale 
S. Sezgin 
Eskişehir 

M. K. Biber oğlu H. Sezen 
İçel 

H. Fırat 
Kars 
1 Us 

Konya 
T. Kozbek 

Ordu 
F. Ertekin 

Tekirdağ 
. Alpiskender 

Zonguldak 
N. Kirişcioğlu 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

Kayseri 
K. Gündeş 
Malatya 

N. Ocakçıoğlu 
Samsun 

R. 0. Gümüşoğlu 
Tokad 

0. Hacıbaloğlu 
Rize 

0. Kavrakoğlu 
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Devre : X 
ÎÇtima: 2 S. S A Y I S I : 

Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu'nun, teşriî masuniyetinin kal
dırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve 

Adliye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3 /329) 

T. C. 
Başvekâlet 18 . IV . 1956 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. 6/2 - 1227 

Eki : 31 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

18 . I I I . 1956 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi merkez kaza kongresinde yaptığı konuşmada 
sarf ettiği sözlerle Hükümetin mânevi şahsiyetini tahkir ettiği bildirilen Kırşehir Mebusu Osman 
Alişiroğlu hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar 
verilmek üzere Adliye Vekâletinden alman 13 . IV . 1956 tarih ve 10731 sayılı tezkere ile eklerinin 
bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil Y. 
, E. Menderes 

Adliye Vekâletinin (Ceza îşleri U. Müdürlüğü) 13 . IV . 1956 tarih ve 10731 sayılı tezkeresi 
suretidir. 

özü : Hükümetin mânevi şahsiyetini 
tahkir etmekten maznun Kırşehir Me-

• ' • " ' . • ' " busu Osman Alişiroğlu hakkındaki 
hazırlık tahkikatı evrakının takdim 

f kılındığına dair. 

Yüksek Başvekâlete 

Mersin Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden alınan 29 . I I I . 1956 tarihli yazıda; Kırşehir Mebusu 
Osman Alişiroğlu'nun, 1 8 . I I I . 1956 günü Cumhuriyet Halk Partisi merkez kaza kongresinde yap
tığı konuşmada (Demokrat Partinin bir anonim şirket olarak çalıştığı, hâkimlerin Adliye Vekilinin 
emrinde bulunduğu, müstakil mahkemeler kurup hesap soracakları, 6/7 Eylül hâdisesinde millî ser
vetin mahvolduğu, muhalefetin bu mevzudaki çalışmalarının yıkılmak istenildiği, bunların basireti 
kör, zalim ve mideci beceriksizler olduğu, seçimlerin yaklaşmasından telâşa düşerek hileli yollara 
başvurdukları, bu memleketin bugünkü berduşlardan kurtarılması gerektiği, iktidar kâbus içinde 
olduğu halde hesap sorulacağından korkmaz durumda bulunup aşiret zihniyeti ile hareket ediyor, 
huvarda bir zihniyet, plânsız ve programsız bir çalışma...) suretinde sarf ettiği sözlerle Hükümetin 
mânevi şahsiyetim tahkir ettiği beyan ve bu suçtan dolayı hakkında takibat icrası için izin veril
mesi ye teşriî masuniyetinin kaldırılması talebolunmuştur. 

Adj geçen müddeiumumilikten gönderilen bu hâdiseye mütaallik hazırlık tahkikatı evrakı bir
likte takdim kılınmış ve vekâletimizce de takibat icrasına, Türk Ceza Kanununun 160 ncı maddesi 
hükmüne tevfikan izin verilmiştir. 

ÂÂO 
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Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nei maddesi hükmü dairesinde muktezasmm ifasına delâlet 

buyurulmasmı saygılarımla arz ve rica ederim. 
Adliye Vekili 

imza 
Prof. Dr. H. Avni Göktürk 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/329 

Karcfr No. 27 

20. VI. 1956 

Yüksek Reisliğe 

Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu'nun 
18 . I I I . 1956 tarihinde Tarsus C. H. Partisi 
merkez kaza kongresinde yaptığı konuşmada, 
hükümetin mânevi şahsiyetini tahkir etmekten 
suçlu sanılan adı geçenin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkındaki Başvekâletin 18.IV.1956 
tarih ve 6-2/1227 sayılı tezkeresiyle ilişiği dosya 
üzerinde Muhtelit Encümenimizce yapılan tet
kik ve müzakerede : Mumaileyhin mahallinde, 
19 . I I I . 1956 tarihinde polisçe tanzim edilen za
bıt varakasında, (Demokrat Parti bir parti de
ğil, bugün için bir anonim şirket halinde çalışı
yorlar, adlî makamlar demokratların baskısı al
tında çalışmaktadır. Çünkü hâkimin istikbali 
Adliye Vekilinin iki dudağı arasında, ve bir 
imzasına bağlıdır, yarın iktidardan düştükleri 
zaman bunların hesabını müstakil mahkemeler 
kurmak suretiyle soracaklarını.) 

Ve yine mumaileyh hakkında şahit Turhan 
Lokmanoğlu'nun C. Müddeiumumiliğinde verdi
ği 29 . I I I . 1956 tarihli ifade ile ona bağlı notta; 
(Demokrat Partinin suiistimallerini ve acizliği
ni anlatmak için değil böyle bir kongredeki vak
timiz, beş gün dahi kâfi değildir, istanbul hâ
disesinde, bir gecede altüst olan istanbul'da bu 
hâdise ile millî servet mahvoldu. Mahiv ve yağ
ma olan mallar da arta kalan beş misli ile yine 
bize satıldı. Bu mevzudaki C. H. P. nin Mec
listeki muhalefetinin tesirini yıkmak istediler. 
Basireti kör, zalim, beceriksiz mideciler. Bu hâ
dise sebebiyle istanbullular vergi de ödemediler. 
Kanun teklifini ismet Paşanın bulunmadığı sa
atte çıkartmak istiyorlar, ismet Paşa saat beşe 

kadar beldeyip bu şekilde hareket etmek istiyen-
leri dile getirdi. Kanun ertesi günü esbabı mu-
cibesiz getirildi. Bu hatanın yükünün Türk Mil
letine yükletilmesi sebebi izah edilmedi ve bu 
mevzua temas ettiğimizde sıra kapakları vurul
du ve susturulduk. Borcumuzun miktarı da belli 
değildi. Maliye Vekili zararı 60 milyon lira ola
rak bildirdi, istanbul hâdiselerinde iki kişi suç
ludur, zaman bunu onlara ödetecektir. Hükü
metin hepsinin istanbul'da, olduğunu, hüküme
tin bu durumun farkına varması gerektiğini ve 
buna benzer sebeplerden Adnan Menderes'i ben 
istifaya davet eltim. Fakat iktidar kâbus içinde 
olduğu halde hesap sorulacağından korkmaz du
rumdadır. inönü iktidara gelirse hesap sorar, 
deniliyor. Bizler iktidara gelince adalete istiklâl 
vereceğiz, iktidar aşiret zihniyetiyle hareket edi
yor, iktisadi hayat iflâs etmiş durumdadır. C. 
H. P. iktidarı Demokrat Parti iktidarına 127 ton 
altın ve o kadar da döviz bıraktı, hovarda bir 
zihniyet, plânsız ve programsız bir çalışma, tüc
car mal bulamıyor, seçimler yaklaşıyor, iktidar 
telâşta, düşeceklerinden türlü hile yollarına sap
maktadırlar. Bu memleketi, bugünkü berduşlar
dan kurtaracaksınız. 

Adana'da iki berduşun sayesinde Kasım 
Gül ek'in yerine berduşun biri Meclise girdi.) 

Ve yine C. Müddeiumumiliğinin 29.111.1956 
tarihli fezlekesinde; (Demokrat Partinin bir par
ti olarak değil bir anonim şirket olarak çalıştı
ğını, hâkimlerin, Adliye Vekilinin emri altında 
bulunduğunu, hırsızlıkları ve suiistimallerin he
sabını müstakil mahkemeler kurarak soracakları-
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m, 6/7 Eylül hâdisesinde bir gecede altüst olan 
İstanbul'da bu hâdise ile millî servetin mahvol
du ğunu, mahıv ve yağma olan mallardan arta 
kalanın da beş misli ile yine bizlere satıldığını, 
bu mevzudaki C. H. P. , muhalefetinin tesirim 
yıkmak istediklerini söyliyerek ve bunu yıkmak 
istiyenleri kastederek (Basireti kör, zalim, bece
riksiz mideciler), seçimler yaklaşıyor iktidar te
lâşta, düşeceklerinden türlü hile yollarına sap-
maktadırar. Bu memleketi bugünkü berduşlar
dan kurtaracaksınız. Adana'da iki berduşun 
sayesinde Kasım Gülek'in yerine berduşun biri 
Meclise girdi) denilmektedir. 

Yukarda arz ve izah edilen deliller tetkik 
edilmiş ve neticeten mevcut tahkikat evrakına 
müsteniden halen Kırşehir Mebusu bulunan Os
man Alişiroğlu'na isnadolunan suçun Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 12 ve 27 nci maddeleriyle 
Dahilî Nizamnamenin 180 nci maddesine mü-
mas efalden bulunması itibariyle gerekli ve ni
hai kararın ittihazı vazifeli ve salahiyetli kaza 
organına aidolması hasebiyle Kırşehir Mebusu 
Osman Alişiroğlu'nun teşriî masuniyetinin kal
dırılmasına ekreriyetle karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye En
cümenlerinden mürekkep Muhte
lit Encümen Reisi Y. Adliye 

Encümeni Reisi Bu M. M. 
Muğla İzmir 

N. özsan M. A. Sebük 

Amasya 
/ . Olgaç 

Aydın 
N. Geveci 

Çoruh 
M. önal 

Hatay 
Muhalifim 

Ş. înal 

izmir 
M. A. Sebük 

Ankara 
Z. Gökçer 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

Çorum 
M. K. Biberoğlu 

îçel 
ff. Fırat 

İzmir 
Müstenkifim 
/. Sipahioğlu 

Kocaeli 
S. Dinçer 

Malatya 
Muhalifim 

M. Z. Tulunay 

Sivas 
R. O. Gümüşoğlu Ş. Ecevit 

Tokad Rize 
O. Hacibaloğlu O. Kavrakoğlu 

Zonguldak 
N. Kirişcioğlu 

Kayseri 
K. Gündeş 

Malatya 
Muhalifim 

N. Ocakctoğlu 

Samsun 

Aydın 
C. Vlkû 

Çanakkale 
S. Sezgin 

Eskişehir 
H. Sezen 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

Kars 
Muhalifim 

/ . Us 

Konya 
T. Kozbek 

Ordu 
Muhalifim 
F. Ertekin 

Tekirdağ 
Muhalifim 

F. Alpiskender 

Yozgad 
Müstenkifim 
M. Ataman 
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Devre : X 
tçtima: 2 1 S A Y I S I : 

Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldı
rılmasına dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

(3/352) 

T, C. 
Başvekâlet - 10. V. 1956 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
ff. No. : 6/2 -1510 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

17 . VII. 1955 günü Düzce'de yapılan Cumhuriyet Halk Partisi kongresinde konuştuğu sırada iş
lediği suçtan dolayı Malatya Mebusu Kâmil Kınkoğlu hakkında takibat yapılabilmesi için Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 17 nei maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adliye Vekâ
letinden alman 25. IV. 1956 tarih ve 11849 sayılı tezkere sureti ile eklerinin bağlı olarak sunuldu
ğunu saygılarımla arz ederim, 

. , ' Başvekil 
• A. Menderes 

Adliye Vekâleti (Ceza İşleri U. Müdürlüğü) nün 25. IV. 1956 tarih ve 11849 sayılı tezkeresi 
suretidir 

Özü : Malatya Mebusu Kâmil Kınk
oğlu hakkındaki evrakın takdim kı
lındığına dair. 

Yüksek Başvekâlete 

17. VH. 1955 günü Düzce'de yapılan Cumhuriyet Halk Partisi kongresinde konuştuğu sırada 
(Hükümet ahmakça aldığı iktisadi bir kararla müşkül duruma düşmüştür, bu memlekette karabor
sayı ihdas eden Adnan Menderes'tir. Malatya'da söylediğim gibi Adnan Menderes demokrasinin 
başına halen bir çorap örmektedir, bu memleketin iktisadiyatını mahveden bu âciz Hükümetin çe
kilip bir başka Hükümetin iş başına gelmesi lâzımdır...) demek suretiyle Hükümetin mânevi şahsi
yetini sıfat ve hizmetinden dolayı Sayın Başvekil Adnan Menderes'i tahkir etmekten maznun Ma
latya Mebusu Kâmil Kınkoğlu hakkında takibat icrası için muvafakat istihsali, izin verilmesi ve 
teşriî masuniyetinin ref i talebiyle Düzce Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden gönderilen hazırlık 
tahkikatı evrakı birlikte takdim kılınmıştır. 

Mumaileyh hakkında takibat icrasına Türk Ceza Kanununun 273 ncü maddesine tevfikan 
30. IX . 1955 gün ve 5/27/2068 sayılı yazıları ile muvafakat buyurulmuş ve Hükümetin mânevi şah
siyetini tahkir suçundan dolayı takibat icrasına da aynı kanunun 160 neı maddesi mucibince vekâ-
letimizce izin verilmiştir. 

Teşriî masuniyetinin ref'i hususunda Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dai
resinde muktezasmm ifasına delâlet buyurulmasmı saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
îmza 

' " ' " • ' • • ' : ' ' ; • * ; ' * Prof. Dr. B. Avni Göktürk 
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Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 29 .VI. 1956 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/352 
Karar No. 42 

Yüksek Reisliğe 

Düzce kazasında 17 . VII . 1955 günü C. H. 
P. nin yapılan kongresinde Malatya Mebusu Dr. 
Kâmil Kırıkoğlu konuştuğu sırada: 

«Hükümet ahmakça aldığı iktisadi bir karar
la müşkül duruma düşmüştür. Bu memlekette 
karaborsayı ihdas eden Adnan Menderes'tir. 
Malatya'da söylediğim gibi Adnan Menderes de
mokrasinin başına halen bir çorap örmektedir. 
Bu memleketin iktisadiyatını mahveden bu âciz 
hükümetin çekilip bir başka hükümetin işbaşı
na gelmesi lâzımdır...» demek suretiyle hüküme
tin mânevi şahsiyetini, sıfat ve hizmetinden do
layı Başvekil Adnan Menderes'i tahkir etmek
ten maznun Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğlu 
hakkında takibat icrası için muvafakat istihsali, 
izin verilmesi ve teşriî masuniyetinin kaldırılması 
Düzce Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden isten
mesi üzerine Adliye Vekâleti, Türk Ceza Ka
nununun 160 ncı maddesi mucibince izin vermiş, 
muvafakat almış ve Türk Ceza Kanununun 159 
ncu maddesi ile hükümetin mânevi şahsiyetini 
tahkir suçlarından dolayı Kâmil Kırıkoğlu'nun 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasını istemekle, 
Başvekâlet tezkeresi ile birlikte havale edilen 
dosya üzerine Muhtelit Encümende yapılan uzun 
müzakereler neticesinde aşağıdaki sonuca varıl
mıştır. 

Kâmil Kırıkoğlu'nun, hükümet ahmakça al
dığı bir kararla müşkül duruma düşmüştür ve 
memleketin iktisadiyatını mahveden bu âciz hü
kümetin çekilmesi lâzımdır, cümleleriyle hükü
metin mânevi şahsiyetine hakaret ettiği görülmüş 
ve tahkikat dosyasına göre de suçun Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 12 ve 17-nci maddelerin şü
mulü içinde olduğu anlaşılmıştır. 

Bu itibarla teşriî masuniyetinin kaldırıla
rak hakkında takibat icrası uygun görülmüş
tür. Fakat Başvekil Adnan Menderes'in sıfat 

ve hizmetinden dolayı şahsına vâki hakaret su
çunun, hükümetin mânevi şahsiyetine hakaret
ten ayrı müstakil bir suç olup olmadığı encü
mende münakaşa mevzuu olmuş ve bir kısım 
mebuslar bu iki suçun yekdiğerinden tefriki 
kabil olmadığını ve bu suçlardan en ağır ceza
yı müstelzim olanın esas itibariyle ele alınması 
lâzım geleceği mütalâasını ileri sürmüşlerdir. 
Buna mukabil komisyonun ekseriyeti dosyanın 
hükümetten geldiği şekilde Umumi Heyete şev
kiyle teşriî masuniyetin kaldırılması ve takiba
tın her iki suç hakkında kazai mercilerin ka
naati dairesinde ve aynı zamanda netieelendiril-
mesi fikrini kabul eylemiştir. 

Bu itibarla Kâmil Kırıkoğlu'nun bahsi ge
çen ve kendisine isnadedilen her iki suçu hak
kında bir tefrik yapılmadan gerekli takibat ya
pılmak üzere teşriî masuniyetinin kaldırılması 
için Umumi Heyete sunulmak üzere ekseriyet
le karar verildi. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen Reisi Bu M. Muharriri 

Manisa îzmir 
M. Tümay M. Ali Sebük 

Afyon K. 
K. özçoban 

Aydın 
N. Geveci 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

Çorum 
Muhalifim t. 

M. K. Biberoğht 
İstanbul 

G. Türkgeldi 

Amasya 
î. Olgaç 

Balıkesir 
V. Asena 

Çanakkale 
S. Sezgin 

Denizli 
Hadımlıoğlu 

Kars 
Muhalifim 

î. Vs 

Aydın 
N. Gedik 
Burdur 

Muhalifim 
B. Kayaalp 

Çoruh 
M. önal 
Erzincan 

8. Perinçek 

Kayseri 
K. Gündeş 
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Kırşehir Kocaeli Malatya 

M. Mdhmudoğlu S. Dinçer Muhalifim 
N. Ocakcıoğlu 

Manisa Muğla Sivas 
Muhalifim N. Özsan Ş. Ecevit 

Y. M. Alakant 
Tekirdağ Yozgad Zonguldak 
Muhalifim M. Ataman N. Kirişcioğlu 

F. Alpiskender 

Mahallî C. Müddeiumumiliği 18 . VII. 
1955 tarihli fezlekeside maznuna isnadolunan 
suçun temas ettiği kanun maddesini yazmamış 
ve kanaatime göre bunun ikmalinden sonra 
neticeye gildilmesi lâzımken sorgu hâkimi 
mevkiinde bulunan Muhtelit Encümenin bunu 
ikmal etmeden teşriî masuniyetinin kaldırıl

masına gittiğinden dolayı ekseriyet kararma 
muhalifim. 

ihzari Encümen Mazbata 
Muharriri 

Tekirdağ Mebusu 
F. Alpiskender 

Bir konuşma ile hem Hükümetin mânevi 
şahsiyeti, hem de Adnan Menderes, Hükümet 
Reisi olarak hakarete "uğramış ve böylece iki 
ayrı suç bulunmuş, bunlardan birincisi Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 12 ve 27 nci mad
delerine uyan terbibî cezayi müstelzim efalden, 
ikincisi ise âdi cezayı müstelzim bulunduğun
dan bu ikinci suçtan teşriî masuniyetin kaldı
rılmaması icabedeceği mütalâasmdayım. 

Çorum Mebusu 
M. K. Biber oğlu 

* 
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Devre : X 
ÎÇtüna: 2 S. S A Y I S I : 

Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye Encümenlerinden mürekkep muhtelit Encümen mazbatası 

(3/353) 

T. C. 
Başvekalet 10 . V . 4956 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No : 6/2 - 1511 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

21 . III . 1956 tarihinde C. H. Partisi [tarafından Bursa.'da tertibedilen siyasi toplantıda kcn 
nuştuğu sırada işlediği suçtan dolayı Malatya Mebusu Dr. Kâmil Kırıkoğlu hakkında taki
bat yapılabilmesi için Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gere
ken karar verilmek üzere Adliye Vekâletinden alınan 25 . IV . 1956 tarih ve 11848 sayılı tesske-
re sureti ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Vekâleti (Ceza İşleri Umuuı Müdürlüğü) nün 25 . IV . 1956 tarih ve 11848 sayılı tezkere
si suretidir 

özü : Malatya Mebusu Dr. 
Kâmil Kırıkoğlu hakkında
ki evrakın takdim kılındı
ğına dair. 

Yüksek Başvekâlete 

21 . III . 1956 tarihinde C. H. Partisi tarafından Bursa'da tertibedilen siyasi toplantıda ko
nuştuğu sırada sarf ettiği bâzı sözlerle sıfat ve hizmetinden dolayı Sayın Başvekil Adnan Menderes'i 
tahkir etmekten maznun Malatya Mebusu Dr. Kâmil Kırıkoğlu hakkında takibat icrası için muva
fakat istihsali ve teşriî masuniyetinin ref'i talebiyle Bursa Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden gön
derilen evrak birlikte takdim kılınmıştır. 

Türk Ceza Kanununun 273 ncü maddesine tevfikan mumaileyh hakkında âmme dâvasının açıl
masına 17 . IV . 1956 gün ve 5 - 27/1211 sayılı yazılariyle muvafakat buyurulmuş ise de, mezkûr 
suçtan dolayı takibat icrası aynı zamanda maznunun teşriî masuniyetinin kaldırılmasiyle mümkün 
olacağından, bu bakımdan Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde mukte-
zasının ifasına delâlet Duyurulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
Prof. Dr. H. A. Göktürk 
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Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad- 29. VI. 1956 
Uy e encümenlerinden Mü
rekkep Muhtelit Encümen 

Esas No: 3/353 
Karar No: 41 

Yüksek Reisliğe 

BursaJda 21 . III . 1956 tarihinde C. H. P. 
nin yaptığı siyasi toplantıda konuşan Malatya 
Mebusu Dr. Kâmil Kırıkoğlu'nun bir konuşma
sında : « . . . Amerikalılar bize para vermiyor
lar, verdiklerini de soruyorlar, nerelere sarf etti
niz, diyorlar? Bunda Menderes kadar ben de 
üzüntü duymaktayım. Fakat Menderes bu hu
susta beni vatansızlıkla itham ediyor. Ben de dev
rim ki, asıl bu tâbire benden fazla kendisi müs-
tehaktır. Bunun tek çaresi bu makamdan kal
kıp gitmektir.» mealinde yaptığı bir konuşma 
ile Başvekil Adnan Menderes'i sıfat ve hizmetin
den dolayı tahkir etmek iddiasiyle keyfiyet Ad
liye Vekâletine intikal etmiş ve Adliye Vekâleti
nin bu hususta tanzim eylediği dosya Başvekâ
letin 6/2-1511 sayılı 10.V.1956 tarihli yazılariyle 
Yüksek Kiyasetten encümenimize havale edilmiş 
olmakla Meclis Nizamnamesinin '. 178 nci madde
si gereğince teşekkül eden İhzari Encümen suça 
temas eden T. C. Kanununun 273 ncü maddesi
ne terettübeden cezanın terhibî cezalardan bu
lunmaması sebebiyle aynı nizamnamenin 180 
nci maddesi delaletiyle Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 12 nci maddesine uyarak işbu sucun ta
kibi cihetinin devre sonuna bırakılması lüzumu
nu encümenimize teklif etmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle müzakere mevzuu olan İhzari En
cümen raporu mucip sebepleriyle birlikte varit 
görülmüş ve bu itibarla Malatya Mebusu Dr. Kâ
mil Kırıkoğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırıl

masına mahal olmadığına ve hakkındaki takiba
tın Devre sonuna bırakılmasına ittifakla karar 
verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden 
Mürekkep Muhtelit 

Encümen Reisi Bu M. Muharriri 
Manisa Tekirdağ 

M. Tümay F. Alpiskender 
Afyon K. 

K. Özgoban 
Aydm 

N. Geveci 
Bursa 

M, Erkuyumcu 
Çoruh 

M. Önal 
Erzincan 
$. Perinçek 

Kars 
Î.Us 

Kocaeli 
S. Dinçer 

Muğla 
N. özsan 

Amasya 
/. Olgaç 
Balıkesir 
V. Asena 

Çanakkale 
8. Sezgin 

Çorum 
M. K. Biber oğlu 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

Kayseri 
K. Günde§ 

Malatya 
N. Ocakcıoğlu 

Sivas 
§. Ecevit 

Zonguldak 
N. Kiri-şcioğlu 

Aydın 
N. Gedik 
Burdur 

B. Kayaalp 
Çankırı 

C. Boynuk 
Denizli 

/. Hadımhoğlu 
îzmir 

M. A. Sebük 
Kırşehir 

M. Mahmudoğlu 
Manisa 

T. M. Alakant 
Yozgad 

M. Ataman 
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Devre : X 0/0 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : AHU 

Kars Mebusu Sırrı Atalay ve Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğ-
lu'nun teşriî masuniyetlerinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürek

kep Muhtelit Encümen mazbatası (3/370) 

• T. c. < ' / : • - . ' 
Başvekâlet 11 .VI. 1956 

Zat ve Yazı î§leri 
Umum Müdürlüğü 
H. No. 6/2-1774 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Cumhuriyet Halk Partisinin 17. I I I . 1956 günü Tarsus'ta tertiplediği siyasi toplantıda konuş
tukları sırada işledikleri suçtan dolayı Kars Mebusu Sırrı Atalay ile Kırşehir Mebusu Osman Ali
şiroğlu haklarında takibat yapılabilmesi için Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü 
dairesinde gereken karar verilmek üzere Adliye Vekâletinden alman 1. VI . 1956 tarih ve 15952 
sayılı tezkere sureti ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
* A. Menderes 

Adliye Vekâleti (Ceza İşleri Umum Müdürlüğü) nün 1. VI. 1956 tarih ve 15952 sayılı tezkeresi 
suretidir. 

özü : Kars Mebusu Sırrı Atalay ve Kırşehir Meb
usu Osman Alişiroğlu haklarındaki evrakın tak
dim kılındığına dair. 

Yüksek Başvekâlete 

Cumhuriyet Halk Partisinin, 17 . I I I . 1956 günü Tarsus 'da tertiplediği siyasi toplantıda konuş
tukları sırada sarf ettikleri bâzı sözlerin, hizmetinden dolayı Sayın Başvekil Adnan Menderes'i 
tahkir eylemekten maznun Kars Mebusu Sırrı Atalay ve Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu hak
larında takibat icrası için Türk Ceza Kanununun 273 ncü maddesi mucibince Sayın Başvekilin ya
zılı muvafakatinin alınması ve mumaileyhlerin teşriî masuniyetlerinin kaldırılması, mahallî Cum
huriyet müddeiumumiliğinin işarına atfen Mersin Cumhuriyet Müddeiumumiliğince talebolunmuştur. 

Adı geçen müddeiumumilikten gönderilen mezkûr hâdiseye mütaallik hazırlık tahkikatı evrakı 
ile, kendisine vâki işbu hakaret suçundan dolayı takibat icrasına muvafakatlerini mutazammm Sa
yın Başvekil Adnan Menderes'in 17. IV. 1956 gün ve 5/27-1210 sayılı yazıları birlikte takdim kı
lınmıştır. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muktezasmm ifasına delâlet 
jbuyurulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
îmza 

' Prof. Dr. H. Avni Göktürk 
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Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhteu; Encümen iıiai-batası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/370 
Karar No. 43 

29 .VI . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Tarsus'ta Cumhuriyet Halk Partisinin 
17 . III . 1956 tarihinde yaptığı toplantıda 
Kars Mebusu Sırrı Atalay bir konuşması sıra
sında : «Ey Sayın Menderes bu memleketin ha
yatını senin iki dudağının arasına bırakmıyaea-
ğız. 6 Eylül hâdisesine sebebiyet veren sensin. 
Dünya huzurunda Türk Milletini barbar Türk 
diye andırdın. Buna sebep sensin.» demek sure
tiyle Başvekil Adnan Menderes'in sıfat ve hiz
metinden dolayı kendisine hakaret etmekten maz
nun bulunmakla Adliye Vekâleti tarafından 
usulü dairesinde Başvekilin muvafakati alınmış 
ve takibat icrasına izin verilmiş ve teşriî masu
niyetinin kaldırılması Başvekâletin 11. VI . 1956 
tarih ve 6/2-1774 sayılı tezkeresiyle istenmiştir. 

Aynı tezkerede Kırşehir Mebusu Osman Ali-
şiroğlu'nun da Reisicumhura hakaret suçunu iş
lediği ve bir konuşmasında : 

«Seçimleri biz, neticeyi iki berduş kazandı» 
demek suretiyle bu iki şahıstan birinin Cumhur-
reisi, diğerinin de Başvekil Adnan Menderes id-
diasiyle mahallî Cumhuriyet müddeiumumiliğin-
ce Türk Ceza Kanununun 273 ucü maddesi de
laletiyle Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci 
maddesi gereğince teşriî masuniyetlerinin kaldı
rılması istenmiş ve fakat Reisicumhura hakaret 
maddesinden dolayı Osman Alişiroğlu hakkında 
takibata mahal olmadığına karar verilmiş bulun
duğundan ve Başvekil Adnan Menderes de taki
bata muvafakat etmiş ve Adliye Vekâleti de bu 
yolda izin vermiş bulunduğundan keyfiyeti tet
kik eden ihzari encümenin bu husustaki tetkikat 
ve düşünceleri Muhtelit Encümence de varit gö
rüldüğünden ona uyularak aşağıdaki karara va
rılmıştır : 

Kars Mebusu Sırrı Atalay ve Kırşehir Me
busu Osman Alişiroğlu'nun suçları hakkında 
Türk Ceza Kanununun 273 ncü maddesine göre 
takibat açılmıştır. 

Mezkûr maddede ceza, terhipli cezalardan 
bulunmaması sebebiyle Meclis Dahilî Nizamna
mesinin 180 nci maddesi delaletiyle Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 12 ve 27 nci maddelerinin 
şümulü dışında görülen işbu suçlarından dolayı 
takibatın devre sonuna bırakılmasına ve her iki 
mebusun teşriî masuniyetinin kaldırılmasına ma
hal olmadığına ve işbu dosyanın mahallî Cum
huriyet müddeiumumiliği tarafından müstakil 
bir dosya halinde tanzim edilerek gönderilmiş 
olması sebebiyle geldiği üzere muamele yapıl
masına ittifakla karar verilmiştir. 

Gereği yapılmak ve Umumi Heyetin yüksek 
tasvibine sunulmak üzere Yüksek Reisliğe arz ve 
takdim olunur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Reisi Bu M. M. 

Manisa Tekirdağ 
"M. Tümay E. Alpiskender 

Afyon K. Amasya Aydın 
K. Özçoban t. Olgaç N. Gedik 

Aydın Balıkesir Burdur 
N. Geveci V. Asena B. Kayaalp 

Bursa Çanakkale Çanları 
M. Erkuyumcu S. Sezgin C. Boynuk 

Çoruh Çorum Denizli 
M. Önal M. K. Bit er oğlu 1. Hadımlıoğlu 
Erzincan Erzurum istanbul 

8. Perinçek A. Eryurt C. Türkgeldi 
İzmir Kars Kayseri 

M. A. Sebük t. Us K. Gündeş 
Kırşehir Kocaeli Malatya 

M. Mahmudoğlu S. Dinçer N. Ocakcıoğlu 
Manisa Muğla Sivas 

Y. M. Alakant N. özsan Ş. Ecevit 
Yozgad Zonguldak 

M. Ataman N. Kirişcioğlu 
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Devre : X A / / 
ÎÇtima: 2 S. S A Y I S I i £44 

Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in teşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye Encümenlerinden mürekkep muhtelit Encümen mazbatası 

(3 /371) 

T. C. 
Başvekâlet 11 .VI. 1956 

Zat ve Yazı işleri Umum Müdürlüğü 
H. No : 6/2 - 1776 

Büyük millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Cumhuriyet Halk Partisinin 2 . IV . 1956 günü Tosya'da tertiplediği açık hava toplantısın
da konuştuğu sırada işlediği suçtan dolayı Kastamonu Mebusu Ziya Termen hakkında takibat 
yapılabilmesi için Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar 
verilmek üzere Adliye Vekâletinden alman 21 . V . 1956 tarih ve 14255 sayılı tezkere sureti 
ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Vekâleti (Ceza îşleri Umum Müdürlüğü) nün 21 . V . 1956 tarih ve 14255 sayılı tezkeresi 
suretidir 

özü : Kastamonu Mebusu Ziya Termen 
hakkındaki evrakın takdim kılındığına 
dair. 

Yüksek Başvekâlete 

Kastamonu C. Müddeiumumiliğinden alman 9 . IV . 1956 tarihli yazıda; Cumhuriyet Halk Par
tisinin 2 . IV . 1956 günü Tosya'da tertiplediği açık hava toplantısında konuştuğu sırada sarf et
tiği bâzı sözlerle slfat ve hizmetinden dolayı Sayın Başvekil Adnan Menderes'i tahkir eylemek
ten maznun Kastamonu Mebusu Ziya Termen hakkında Türk Ceza Kanununun 482 nci ve 273 ncü 
maddelerine tevfikan takibat icrası için, Sayın Başvekil tarafından yazı ile muvafakat buyurulda-
ğu takdirde teşriî masuniyetinin kaldırılması, matiallî C. Müddeiumumiliğinin işarına atfen tale-
bolunmuştur. 

Adı geçen müddeiumumilikten gönderilen mezkûr hâdiseye mütaallik hazırlık tahkikatı evrakı 
ile, kendisine vâki işbu hakaret suçundan dolayı âmme dâvasının açılmasına muvafakatlerini mu-
tazammm Başvekil Adnan Menderes'in 10 . V . 1956 tarih ve 5/27-1504 sayılı yazıları birlikte 
takdim kılınmıştır. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muktezasmm ifasına delâlet 
Duyurulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
imza 

Prof. Dr. H. Avni Göktürk 



— 2 — 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muh

telit Encümen 
Esas No. 3/371 

Karar No, 35 

29 . VI . 1956 

Yüksek Reisliğe 

C. H. P. nin 2 . IV . 1956 günü Tosya'da ter
tiplediği açık hava toplantısında konuştuğu sı
rada sarf ettiği bâzı sözlerle sıfat ve hizmetin
den dolayı Başvekil Adnan Menderes'i tahkir et
tiğinden dolayı suçlu sanılan Kastamonu Mebu
su Ziya Termen'in teşriî masuniyetinin kaldırıl
masına dair Başvekâletin 6 - 2/1776 sayı ve 
11 . VI . 1956 tarihli tezkeresiyle ilişiği dosya 
Muhtelit Encümenimize havale edilmekle bu 
baptaki dosyanın tetkiki ve neticeye göre maz
batasının yazılması için, Dahilî Nizamnamenin 
178 nci maddesi gereğince kur'a suretiyle ayrı
lan ihzari encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Kastamonu Mebusu Ziya 
Termen'e isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suç
ların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince devre sonuna bırakılmasına itti
fakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muh

telit Encümen Reisi 
Manisa 

M. Tümay 
Amasya 
/ . Olgaç 

Aydın 
N. Gev esi 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

Eskişehir 
H. Sezen 

Kars 
/. Us 

Manisa 
Y. M. Aldkant 

Sivas 
§. Ecevii 

Zonguldak 
N. Kirişcioğlu 

Ankara 
H. Türegün 

Balıkesir 
V. Asena 
Bursa 

K. Yılmaz 
İstanbul 

C. Türkgeldi 
Kocaeli 

•S'. Dinçer 
Maraş 

M. Özsoy 
Tekirdağ 

F. Alpiskender 
îzmir 

1. Sipahioğlu 
Hatay 
Ş. tnal 

Mazbata M. 
Seyhan 

E. Batumlu 
Aydın 

N. Gedik 
Burdur 

B. Kayaalp 
Çoruh 

M. önal 
izmir 

M. A Sebük 
Kütahya 

8. 8. Nasuhoğlu 
Samsun 

B. O. Gümüşoğlu 
Trabzon 
8. Düek 

Hatay 
A. F. Atahan 

! > • • < « 
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içtima: s S. SAYISI : z4ö 

Kastamonu Mebusu Ziya Terme n'in teşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

(3/347) 

T. C. 
Başvekâlet 10 . V . 1956 

Zat ve Yazı î§leri Umum Müdürlüğü 
E. No. : 6/2 -1512 

?Ş;] Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

29 . III . 1956 tarihinde C. H. Partisinin Kastamonu'da tertibettiği toplantıda konuştuğu sırada 
işlediği suçtan dolayı Kastamonu Mebusu Ziya Termen hakkında takibat yapılabilmesi için Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adliye Vekâ
letinden alman 25 . IV . 1956 tarih ve 11847 sayılı tezkere sureti ile eklerinin bağlı olarak sunul
duğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Vekâletinin (Ceza İşleri U. Müdürlüğü) 25 . IV . 1956 tarih ve 11847 sayılı tezkeresi 
suretidir. 

özü : Kastamonu Mebusu Ziya 
Termen hakkındaki evrakın tak
dim kılındığına dair. 

Yüksek Başvekâlete 

29 . III . 1956 tarihinde C. H. Partisinin Kastamonu'da tertibettiği toplantıda konuştuğu sıra
da sarf ettiği bâzı sözlerle sıfat ve hizmetinden dolayı Sayın Başvekil Adnan Menderes'i tahkir et
mekten maznun Kastamonu Mebusu Ziya Termen hakkında takibat icrası için muvafakat istihsali 
ve teşriî masuniyetinin ref'i talebiyle Kastamonu Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden gönderilen ev
rak birlikte takdim kılınmıştır. 

Türk Ceza Kanununun 273 ncü maddesine tevfikan mumaileyh hakkında âmme dâvasının açıl
masına 17 . IV . 1956 gün ve 5/27 -1214 sayılı yazılariyle muvafakat buyurulmus ise de, mezkûr 
suçtan dolayı takibat icrası, aynı zamanda maznunun teşriî masuniyetinin kaldınlmasiyle mümkün 
olacağından bu bakımdan Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde mukteza-
sının ifasına delâlet Duyurulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
* îmza 

Prof. Dr. Hüseyin Avni Göktürk 



Teşkilâtı Esasiye ve Adliye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en- 29 . VI . 1956 
cümenlerinden mürekkep Muh- , 

telit Encümen 
Esas No. 3/347 

Karar No. 34 
Yüksek Reisliğe 

29 . III . 1956 tarihinde C. H. Partisinin Kas
tamonu'da tertibettiği toplantıda konuştuğu sı
rada sarf ettiği bâzı sözlerle sıfat ve hizmetin
den dolayı Sayın Başvekil Adnan Menderes'i 
tahkir etmekten dolayı suçlu sanılan Kastamonu 
Mebusu Ziya Termen'in teşriî masuniyetinin kal
dırılmasına dair Başvekâletin 6/2 -1512 sayı ve 
10 . V . 1956 tarihli tezkeresiyle ilişiği dosya 
Muhtelit Encümenimize havale edilmekle bu 
baptaki dosyanın tetkiki ve neticeye göre maz
batasının yazılması için, Dahilî Nizamnamenin 
178 nci maddesi gereğince kur'a suretiyle ayrı
lan ihzari encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Eneümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Kastamonu Mebusu Ziya 
Termen'e isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suç
ların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince devre sonuna bırakılmasına itti
fakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muh

telit Encümen Reisi Mazbata M. 
Manisa Seyhan 

M. Tümay E. Batumlu 
Amasya 
/ . Olgaç 
Aydın 

İV. Geveci 
Bursa 

M. Erkuyumcu 
Eskişehir 
H. Sezen 

Kars 
t. Vs 

, Manisa 
T. M. Alakant 

Sivas 
Ş. Ecevit 

Zonguldak 
N. Kirişcioğlu 

Ankara 
H. Türegün 

Balıkesir 
V. Asena 

Bursa 
K. Yılmaz 
İstanbul 

C. Türkgeldi 
Kocaeli 

8. Dinçer 8 
Maraş 

M. Özsoy B. 
Tekirdağ 

F. Alpiskender 
İzmir 

/ . Sipahioğlu 
Hatay 
$. İnal 

Aydın 
N. Gedik 
Burdur 

B. Kayaalp 
Çoruh 

M. önal 
İzmir 

M. A. Sebük 
Kütahya 

'. S. Nasuhoğlu 
Samsun 

0. Gümüşoğlu 
Trabzon 
S. Dilek 
Hatay 

A. F. Atahan 
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Devre : X f\ / [ • 
îçtima: 2 S. SAYISI : Z4Î) 

Gazianteb Mebusu Sâlahattin Ünlü'nün teşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

(3/346) 

r. o. 
Başvekâlet 10 . V . 1956 

Zat ve Yazı î§leri Umum Müdürlüğü 
H. No : 6/2 - 1516 

Büyük millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

26 . XII . 1955 tarihinde yapmış olduğu vazifeden dolayı İslâhiye Cumhuriyet Müddeiumu
misi Orhan Maral 'ı tahkir ve 22 gün mûtat iştigaline mâni olacak derecede müessir fiil ika et
tikleri ihbar ve şikâyet olunanlar hakkmda âmme dâvası açıldığından bahsile hâdisede şerik 
sıtatiyle alâkalı bulunduğu anlaşılan Gazianteb Mebusu Salâhattin Ünlü hakkında da taki
bat icra edilebilmek için Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gere
ken karar verilmek üzere Adliye Vekâletinden alman 18 . IV . 1956 tarih ve 11344 sayıh tezkere 
sureti ile eki dosyanın bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
","'' T: A. Menderes 

T. C Ankara : 18 Nisan 1956 
Adalet Vekâleti Aleyhine suç ihbar olunan 

Ceza îş. U. Müdürlüğü Gazianteb Mebusu Selâhat-
Ek : Dosya tin Ünlü hakkındaki evra-

11344 kın takdim kılındığına dair. 

Yüksek Başvekâlete 

Osmaniye Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden alman 15 . II . 1956 gün ve 75 sayılı yazıda; 
26 . XII . 1955 günü saat 23,30 sıralarında, yapmış olduğu vazifeden dolayı İslâhiye Cumhuriyet 
Müddeiumumisi Orhan Maral'ı tahkir ve 22 gün mutad iştigaline mâni olacak derecede müessir 
fiil ika ettikleri ihbar ve şikâyet olunan Fevzipaşa Nahiye Müdürü Memik Hilmi Savcı, İslâhiye Be
lediye Reisi Mustafa Yırtar ve diğer beş arkadaşı hakkında Türk Ceza Kanununun 456/2, 266/3, 271/2, 
64/1 ve 74 ncü maddelerine tevfikan 25 .1.1956 tarihil iddianame ile İslâhiye Asliye Ceza Mahkemesin
de âmme dâvasının açıldığı bildirilmiş ve hâdisede şerik sıfatiyle alâkalı bulunduğu anlaşılan Ga
zianteb Mebusu Selâhattin Ünlü hakkında da, kanunun aynı maddelerine tevfikan takibat icrası 
için mumaileyhin teşriî masuniyetinin kaldırılması, Mahallî Cumhuriyet Müddeiumumiliğinin işa
rına atfen talebedilmiştir. 

Adı geçen müddeiumumilikten gönderilen mezkûr hâdiseye ait hazırlık tahkikatı evrakı suret
leri birlikte takdim kılınmış olduğundan Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dai
resinde muktezasmm ifasına delâlet buyurulmasmı saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
îmza 

£ \ " •/' V *'"; : V ' ","": ; ' \ ' '; ̂  , ' , ". ' *';'' Prof. Dr. E. A. Göktürk 



Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/346 

Karar No. 32 

29 .VI . 1956 

Yüksek Reisliğe 

26 . XII . 1955 günü saat 23,30 da yapmış 
olduğu vazifeden dolayı İslâhiye C. Müddeiumu
misini tahkir ve 22 gün mûtat iştigaline mâni 
olacak derecede müessir fiil ika edenlerin hâ
disesinde şerik sıfatiyle alâkalı bulunduğundan 
dolayı suçlu sanılan Gazianteb Mebusu Selâhat-
tin Ünlü'nün teşriî masuniyetinin kaldırılması
na dair Başvekâletin 6-2/1516 sayı ve 10.V.1956 
tarihli tezkeresiyle ilişiği dosya Muhtelit Encü
menimize havale edilmekle bu baptaki dosya
nın tetkiki ve neticeye göre mazbatasının yazıl
ması için, Dahilî Nizamnamenin 178 nci madde
si gereğince kur 'a suretiyle ayrılan ihzari encü
mene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Gazianteb Mebusu Selâhat-
tin ünlü 'ye isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı 
suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince Devre sonuna bırakılmasına ek
seriyetle karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen Reisi 

Manisa 
M. Tümay 

Amasya 
/. Olgaç 
Aydın 

N. Geveci 
Bursa 

M. Erkuyumcu 

Ankara 
H. Türegün 

Balıkesir 
V. Asena 

Bursa 
K. Yılmaz 

M. M. 
Seyhan 

E. Batumlu 
Aydın 

N. Gedik 
Burdur 

B. Kayaalp 
Çoruh 

M. öwü-

Eskişehir 
H. Sezen 

Kars 
/ . Us 

Manisa 
Y. M. Alakant 

Sivas 
§. Ecevit 

Zonguldak 
N. Kirişçioğlu 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

Kocaeli 
S. Dinçer S. 

Maraş 
M. Özsoy R. 

Tekirdağ 
F. Alpiskender 

izmir 
7. Sipahioğlu 

Hatay 
§. İnal 

İzmir 
Muhalifim 

M. A. Sebük 
Kütahya 

S. Nasuhoğlu 
Samsun 

O. Gümüsoğlu 
Trabzon 
S. Dilek 
Hatay 

A. F. Atahan 

Ekseriyetle ittihaz edilen karara, aşağı
da yazılı sebeplerden dolayı muhalif kaldım : 

1. Teşriî masuniyet müessesesi, mebus
ların teşriî vazifelerini, hiçbir engele mâruz 
kalmadan yapabilmelerini temin gayesiyle vaz'-
edilmiştir. Bu itibarla demokratik anayasa
lar, bu vazifenin ifasiyle alâkası bulunmıyan 
şahsi ve tecavüzi suçları, bahis mevzuu mües
sesesinin himayesi dışında bırakmıştır. 

Gazianteb Mebusu Salâhattin Ünlü'ye is-
nadedilen suç, İslahiye C. Müddeiumumisine 
hakaret etmek ve kendisini dövmek olup, bu
nun teşriî vazife ile bir gûna alâka ve münase
beti yoktur. 

2. Ekseriyet kararında, S. Ünlü'ye is-
nadedilen fiilin, Anayasa'nın 12 nci madde
sinde sayılan cürümler ve terhibî mücazat tâ
birinin dışında kaldığı ileri sürülmüştür. Fil
hakika, Türk Ceza Kanununun 587 nci mad
desinde, o zaman mer'i olup cinayet, cünha 
ve kabahat taksimatına müstenit ahkâmı ha
vi bulunan kanunlarda münderiç mücazatı 
terhibiye tâbirinin, ağır hapis ve 5 seneden 
fazla hapis cezasına matuf olduğu keyfiyeti 
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tasrih edilmiştir. Fakat, münderecatmdan da 
anlaşılacağı veçhile, 587 nci maddede, o ta
rihte mer'i olan ve cinayet, cünha ve kabahat 
taksimatını ihtiva eden cezalı kanunlar kasde-
dilmiştir. Yoksa, 587 nci madde, cezalı ka
nunlar arasında bulunmıyan ve cinayet, cün
ha ve kabahat taksimatım ihtiva etmiyen 
Anayasayı, şümulü içine almamıştır. 

3. Türk Ceza Kanununun birinci madde
si, suçları, cürüm ve kabahat olmak üzere iki
ye taksim eylemiştir. Ayrıca cürüm tâbiri, 
bugüne kadar cinayet ve cünha mefhumları 
mukabilinde kullanılmış ve 25 seneden beri 
cereyan eden tatbikat hayatı bu yolda istik
rar kesbeylemiştir. Demek ki, Anayasanın 12 
nci maddesindeki terhibî mücazat tâbiri, cü
rüm mefhumuna tekabül etmektedir. S. Ün
lü'ye isnadedilen fiil ise, sövme cürmünden 
ibaret bulunmasına göre, terhibî mücazat tâ

birine ve dolayısiyle 12 nci maddenin şümu
lüne dâhildir. 

4. Terhibî mücazat tâbirine, mülga kanun
lardaki mânayı atfetmek, parlâmento hayatı
mızda arzu olunmıyan menfi ve çok kötü ne
ticeler doğurur. Bilhassa, mebusların, resmî 
ve hususi şahıslara söz ve yazı ile vâki teca
vüzler tevali ettiği takdirde, bu gibi fiiller ta
kipsiz kalacağı için, kendiliğinden hak alma 
cürümlerine ve karşılıklı sövüşmelere kapı 
açacaktır. 

Bu itibarla, Anayasanın metin ve ruhuna 
ve mer'i olan Ceza Kanunumuzun kabul etti
ği prensiplere dayanarak, Gazianteb Mebusu 
Salâhattin Ünlü'nün teşriî masuniyetinin kal
dırılması icabedeceği mütalâasmdayım. 

îhzari Komisyon Reisi 
îzmir 

Mehmet Ali Sebük 
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Devre : X 
ÎÇtima: 2 S. SAYISI : 

t Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'nın teşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

(3/350) 

T. 0. 
Başvekâlet m 10 . V . 1956 

Zat ve Yazı îşleri Umum Müdürlüğü 
H.Nö: 6/2 -1514 

Büyük millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Cumhuriyetçi Millet Partisi tarafından 6 . VI . 1955 günü Giresun'da yapılan açık hava, 
toplantısında konuştuğu sırada işlediği suçtan dolayı Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı hak
kında takibat yapılabilmesi için Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nei maddesi hükmü dairesin
de gereken karar verilmek üzere Adliye Vekâletinden alman 25 . IV . 1956 tarih ve 11845 
sayılı tezkere sureti ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Vekâletinin (Ceza îşleri U. Müdürlüğü) 25 . IV . 1956 tarih ve 11845 sayılı tezkeresi 
suretidir 

Özü: Kırşehir Mebusu Osman 
Bölükbaşı hakkındaki evrakın tak
dim kılındığına dair. 

Yüksek Başvekâlete 

Giresun Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden alınan 19 . VIII . 1955 gün ve 1346/1158 sayıfy 
yazıda; 

Başvekil Adnan Menderes'e sıfat ve hizmetinden dolayı gıyabında hakarette bulunan Os
man Bölükbaşı hakkında, Türk Ceza Kanununun 273 ncü maddesi mucibince takibat yapıl
masına 23 . V I I . 1955 gün ve 5/27 -1576 sayılı yazıları ile muvafakat buyurulmuş ise de muma
ileyhin ayni zamanda mebus bulunması hasebiyle, aleyhine isnadolunan mezkûr suçtan dola
yı takibat icrası için teşriî masununiyetinin kaldırılması istenmiştir. 

Adı geçen müddeiumumilikten gönderilen bu hâdiseye mütaallik hazırlık tahkikatı evrakı 
birlikte takdim kılınmış olmakla, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü daire
sinde muktezasınm ifasına delâlet Duyurulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

- '• '•' * '•• • Adliye Vekili 
T ' ' ."r* Prof. D\r. E. Avni GoMürh 
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Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/350 
Karar No. 31 

29. VI. 1956 

Yüksek Reisliğe 

C. M. Partisi tarafından 6. VI . 1955 günü 
Giresun'da yapılan açık hava toplantısında yap
tığı bir konuşmada İnönü, refikası ve Falih Rıf-
kı Atay hakkında Zafer'de çıkan bir yazı için 
Ankara Savcılığı re'sen harekete geçmediği için 
Mecliste Menderes'e sordum; cevaben: (Gazetede 
çıkacağını hileydim mâni olurdum) dedi. 

(Biz böyle demesini beklemiyorduk. Müd
deiumumilik şimdi harekete geçer demesini bek
liyorduk. Affedersiniz diyerek İstanbul'daki 
tramvay züppeleri gibi uzaklaşıyor) demek sure
tiyle Hükümet Reisine sıfat ve hizmetinden do
layı hakaretten dolayı suçlu sanılan Kırşehir Me
busu Osman Bölükbaşı'nın teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkındaki Başvekaletin 6-2/1513 
sayı ve 10. V. 1956 tarihli tezkeresiyle ilişiği 
dosya Muhtelit Encümenimize havale edilmekle 
bu baptaki dosyanın tetkiki ve neticeye göre 
mazbatasının yazılması için Dahilî Nizamname
nin 178 nci maddesi gereğince kur'a suretiyle 
ayrılan İhzari Encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Kırşehir Mebusu Osman Bö-
lükbaşı'ya isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı 
suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince devre sonuna bırakılmasına ekse
riyetle karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve 

Adliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit 

Encümen Reisi Mazbata Muharriri 
Manisa Seyhan 

M. Tümay E. Batumlu 

Amasya 
/. Olgaç 
Aydın 

N. Geveci 
Bursa 

M. Erkuyumcu 
Eskişehir 
H. Sezen 

Ankara 
H. Türegün 

Balıkesir 
V. Asena 

Bursa 
K. Yılmaz 
İstanbul 

C. Türkgeldi 

Aydın 
N. Gedik 
Burdur 

B. Kayaalp 
Çoruh 
M.Önal 
İzmir 

Muhalifim 
M. A. Sebük 

Kars Kocaeli Kütahya 
1. Us 8. Dinçer 8. 8. Nasuhoğlu 

Manisa Maraş Samsun 
Y. M. Alakant M. özsoy R. O. Gümüşoğlu 

Sivas Tekirdağ Trabzon 
Ş. Ecevit F. Alpiskender 8. Düek 

Zonguldak İzmir 
N. Kirişcioğlu t. Sipahioğlu 

Hatay Hatay 
A. F. Atahan §. İnal 

Ekseriyetle ittihaz edilen karara, aşağıda 
yazılı sebeplerden dolayı muhalif kaldım: 

1. Teşriî masuniyet müessesesi, mebus
ların teşriî vazifelerini, hiçbir engele mâruz 
kalmadan yapabilmelerini temin gayesiyle vaz'-
edilmiştir. Bu itibarla demokratik anayasalar, 
bu vazifenin ifasiyle alâkalı bulunmıyan şah
si ve teeavüzi suçları, bahis mevzuu müessese
nin himayesi dışında bırakmıştır. 

Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'na is-
nadedilen suç Hükümet Reisine topluluk önün
de sözle tecavüzden ibaret olup, bunun teşriî 
vazife ile bir gûna alâka ve münasebeti yok
tur. * 

2. Ekseriyet kararında, Bölükbaşı'ya is-
nad,edilen fiilin, Anayasanın 12 nci maddesin
de sayılan cürümler ve terhibî mücazat tâbi
rinin dışında kaldığı ileri sürülmüştür. Filha
kika Türk Ceza Kanununun 587 nci madde
sinde, o zaman meri olup cinayet, cünha ve 
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kabahat taksimatına müstenit ahkâmı havi bu
lunan kanunlarda münderiç mücazatı terhibi-
ye tâbirinin, ağır hapis ve beş seneden fazla 
hapis cezasına matuf olduğu keyfiyeti tasrih 
edilmiştir. Fakat, münderecatmdan da anlaşı
lacağı veçhile, 587 nci maddede o tarihte mer'i 
olart cinayet, cünha ve kabahat taksimatım ih
tiva eden cezalı kanunlar kasdedilmiştir. Yok
sa, 587 nci madde, cezalı kanunlar arasında 
bulunmıyan ve cinayet, cünha ve kabahat tak
simatını ihtiva etmiyen Anayasayı, şümulü içi
ne almamıştır. 

3. Türk Ceza Kanununun birinci madde
si suçlan, cürüm ve kabahat olmak üzere ikiye 
taksim eylemiştir. Ayrıca cürüm tâbiri, bugü
ne kadar cinayet ve cünha mefhumları muka
bilinde kullanılmış ve 25 seneden beri cereyan 
eden tatbikat hayatı bu yolda istikrar kesbey-
lemiştir. Demek ki, Anayasanın 12 nci mad
desindeki terhibî müeazat tâbiri, cürüm mefhu
muna tekabül etmektedir. Osman Bölükbaşı'na 

» » •• 

isnadedilen fiil ise, sövme cürümünden ibaret 
bulunmasına göre, terhibî müeazat tâbirine ve 
dolayısiyle 12 nci maddenin şümulüne dâhil
dir. 

4. Terhibî müeazat tâbirine mülga ka
nunlardaki mânayı atfetmek, Parlâmento ha
yatımızda arzu olunmıyan menfi ve çok kötü 
neticeler doğurur. Bilhassa, mebusların, res
mî ve hususi şahıslara söz ve yazı ile vâki te
cavüzler tevali ettiği takdirde, bu gibi fiiller 
takipsiz kalacağı için, kendiliğinden hak alma 
cürümlerine ve karşılıklı sövüşmelerc kapı 
açacaktır. 

Bu itibarla, Anayasanın metin ve ruhuna 
ve mer'i olan Ceza Kanunumuzun kabul etti
ği prensiplere dayanarak, Kırşehir Mebusu Os
man Bölükbaşı'nm teşriî masuniyetinin kaldı
rılması icabedeoeği mütalâasmdayım. 

İhzari Encümen Reisi 
İzmir 

Mehmet Ali Sebiik 

+* * 
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î-time s S. SAYISI : Z4Ö 

Kocaeli Mebusu Sefer GöksePin teşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

(3/351) 

T. C. 
Başvekâlet 10. V. 1956 

Zat ve Yazı tşleri Umum Müdürlüğü 
U. No.: 6/2 - 1509 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Neşir yoliyle hakaretten ve Basın Kanununun 19 ncu maddesi hükmüne muhalefetten maznun 
olanlardan Sefer GöksePin mebus seçilmiş bulunmasına binaen hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adliye Vekâletinden alınan 
25. IV. 1956 tarih ve 11850 sayılı tezkere suretiyle eki dosyanın bağlı olarak sunulduğunu saygıla
rımla arz ederim. 

[Başvekil 
A. Menderes 

T. C. 
Adliye Vekâleti 25 . IV. 1956 
Ceza iş U. Md. 
Sayı : 11850 Özü : Kocaeli Mebusu Sefer Göksel 

hakkındaki dâva dosyasının takdim 
kılındığına dair. 

Yüksek Başvekâlete 

Neşir yoliyle hakaretten ve Basın Kanununun 19 ncu maddesi hükmüne muhalefetten maznun 
Yavuz tzmit gazetesi mesulleri hakkında olup İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliğinin 
17.IV. 1956 gün ve 956/399 sayılı yazısına ilişik olarak gelen dâva dosyası birlikte takdim kılın
mıştır. îşbu dosya münderecatına göre : 

1. İzmit'te münteşir «Yavuz tzmit» gazetesinin 21. IX. 1952 tarihli nüshasında M. İhsan Yaz
man imzasiyle ve (Eğitim dâvası) başlığı altında neşredilen yazı ile öğretmen Selim Tokaçoğlu ve 
arkadaşlarını tahkir etmekten, 

2. Hakareti mutazammm yazıya karşı Lise Müdürü Gündüz Akbıyık tarafından gönderilen ce
vap yazısını, Basın Kanununun 19 ncu maddesi hükmü dairesinde neşretmemekten, 

Maznun mezkûr gazetenin sahibi Mehmet ihsan Yazman ile gazetenin aynı nüshasında yazı işleri 
müdürlüğünü yapmış olan Dursun erol ve Sefer Göksel haklarında Kocaeli Basın Toplu Asliye Ce
za Mahkemesinden naklen istanbul Basın Toplu Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan muhakeme ne
ticesinde maznunlardan Mehmet ihsan Yazman ile Dursun Erol'un hapis ve para cezalariyle mah
kûmiyetlerine ve mebus seçildiği anlaşılan Sefer Göksel hakkındaki duruşmanın, Ceza muhakeme
leri usulü Kanununun 253 ncü maddesine tevfikan muvakkaten tatiline ve Teşkilâtı Esasiye Kamı-



nunun 17 nei maddesi mucibince gereken muamelenin ifası için karar suretinin Cumhuriyet Müd
deiumumiliğine tevdiine 16. I I I . 1955 tarihinde karar verildiği, 

3. Zikrolunan hükmün, maznunlardan Dursun Erol'a taallûk eden kısmının Temyizen bozulması 
üzerine yapılan muhakeme neticesinde mumaileyhin beraetine 25.1.1956 tarihinde hüküm veril
diği, 

Anlaşılmıştır. 
Bilâhara mebus seçilmiş olan Sefer Göksel hakkındaki duruşmanın devam ve intacı mumaileyhin 

teşriî masuuiy etinin ref'ine mütevakkıf bulunduğundan, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nei mad
desi hükmü dairesinde muktezasının takdir ve ifasına delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ve ri
ca ederim. Adliye Vekili 

îmza 
• Prof. Dr. H. Avni Göktürk 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Te§küâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/351 
Karar No. 33 

29 .VI . 1956 

Yüksek Eeisliğe 

Neşir yoliyle hakaretten ve Basın Kanunu
nun 19 ncu maddesi hükmüne muhalefetten do
layı suçlu sanılan Kocaeli Mebusu Sefer Gök-
sel'in teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
Başvekâletin 6/2 -1509 sayı ve 10 . V . 1956 ta
rihli tezkeresiyle İlişiği dosya Muhtelit Encüme
nimize havale edilmekle bu baptaki dosyanın 
tetkiki ve neticeye göre mazbatasının yazılması 
için, Dahilî Nizamnamenin 178 nei maddesi ge
reğince kur'a suretiyle ayrılan ihzari encümene 
tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Kocaeli Mebusu Sefer Gök-
sel'e isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 12 ve 27 nei maddelerinde yazılı suçla
rın dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nei mad
desi gereğince Devre sonuna bırakılmasına itti
fakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üze
re Yüksek Eeisliğe sunulur. 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Reisi 

Manisa 
M. Tümay 

Amasya 
1. Olgaç 
Aydın 

N. Geveci 
Bursa 

M. Erkuyumcu 
Eskişehir 
H. Sezen 

Kars 
1. Üs 

Manisa 
Y. M. Alakant 

Sivas 
Ş. Ecevit 
Zonguldak 

N. Kirişcioğlu 

Ankara 
H. Türegün 

Balıkesir 
V. Asena 

Bursa 
K. Yılmaz 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

Kocaeli 
8. Dinçer 

Maraş 
M. özsoy 
Tekirdağ 

F. Alpiskender 
îzmir 

/. Sipahioğlu 
Hatay 
Ş. înal 

M. M. 
Seyhan 

E. Batumlu 
Aydın 

N. Gedik 
Burdur 

B. Kayaalp 
Çoruh 

M. Önal 
îzmir 

M. A. Sebük 
Kütahya 

:S. S. Nasuhoğlu 
Samsun 

R. O. Gümüşoğlu 
Trabzon 
S. Düek 
Hatay 

A. E. Atahan 

« o » 
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Devre : X 
ÎStima: 2 S. S A Y I S I : 

Urfa Mebusu Aziz özbay'ın teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3 /372) 

T. C. 
Başvekâlet ' 11 . VI . 1956 

$at ve Yazı İşleri Umum MiUürîüğü 
H. N. : 6/2-1777 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Memuriyet vazifelerini suiistimalden sanık Urfa eski Belediye Reisi Aziz özbay'm halen Urfa 
Mebusu bulunmasına binaen hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü da
iresinde gereken karar verilmek üzere Dahiliye Vekâletinden alman 5 . V I . 1956 tarih ve 
82-175/261 sayılı tezkere ile eki Devlet Şûrası ikinci Daire Kararı suretlerinin dosyasiyle birlikte 
İbağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Dahiliye Vekâleti (Hukuk Müşavirliği) nin 5 . VI . 1956 tarih ve 82-175/261 sayılı tezkeresi 
suretidir 

özü : Urfa eski Belediye Reisi Aziz 
özbay Hk. 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

Memuriyet vazifelerini suiistimalden sanık Urfa eski Belediye Reisi ve halen Urfa Mebusu 
Aziz özbay hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi gereğince muamele yapılmak 
üzere bu işe ait soruşturma dosyası, Devlet Şûrası İkinci Dairesince ittihaz olunan 19 . IV . 1956 
tarih ve 55/3059, 56/1160 sayılı Kararın mezkûr makamca tasdikli bir örneğine bağlanarak su
nulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. ( 5 . VT . 1956 
Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

T. C. 
Devlet Şûrası 
İkinci Daire 

Esas No: 55/3059 
Karar No: 56/1164 

Dahiliye Vekâletinin 22 . X . 1955 tarih ve 82 -189, 342 sayılı yazısı ile gönderilen tahkikat 
evrakı üzerine Devlet Şûrası ikinci Dairesince birinci derecede verilen karar : r 

Sanıklar: Urfa eski Belediye Reisi Reşit Akyüz, Belediye Reisvekili Şükrü Alpan, eski Bele-
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diye Reisi ve halen Urfa Mebusu Aziz özbay, Belediye Reisi Reşit Rastgeldi, Muhasebeci Ömer 
Peker, Tanzifat Âmiri Abdürrahman Gülen, Zabıta Müdürü Fazıl Tandoğan, Belediye Reisi Celâl 
Güllüoğlu, Belediye Encümen azaları Osman Oktay, Ahmet Atlı, Ali Izgördü, Başkâtip Lâmi Ateş-
oğlu, Belediye Hekimi Dr. Muzaffer Ayder, Veteriner Selim Deliloğlu, Encümen ve Mubayaa Ko
misyonu üyesi Müslim Beden. 

Suçları: Muhtelif suretlerle vazifeyi ihmal ve suiistimal. 
Gereği düşünüldü: Maznunlardan Urfa eski Belediye Reisi Aziz özbay'm son yapılan seçimde-

Urfa Mebusu seçildiği anlaşılmış olup, seçimden evvel ve sonra aleyhlerine suç isnadolunan mebus-
ların sorguya çekilmeleri ve muhakemeleri T. B.M. Meclisinin bu husustaki müsaade kararına bağ
lı olduğundan ve dosya içerisinde de alınmış böyle bir karara tesadüf edilmediğinden, Aziz özbay 
hakkında T. B. M. M. nden karar alınması ve alınacak bu karara göre işlem yapılması icabedeceğin-
den evrakın mahaline iadesine ittifakla karar verildi. 

Karar tarihi: 19 . IV . 1956 
Reis Âza Âza Âza Â 

A. Ş. Hocaoğlu T. Gerçeker II. Balcı K. Kayam M. Yiğiter 

Dosya ile birlikte Dahiliye Vekâletine sunuldu, 
8 . V . 1956 

Devlet Şûrası Reisi Y. 
Umumi Kâtip 

İmza okunamadı 
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Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 29 .VI. 1956 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/372 
KafarNo.3Q 

Yüksek Reisliğe 

Belediye müstahdemleri için yaptırılacak el
bise iğinde lüzumsuz muameleler ve para sarfı
na sebebiyet vermek suretinde belediye vazifele
rinde suiistimalde bulunmaktan dolayı suçlu sa
nılan Urfa Mebusu Aziz özbay'm teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkındaki Başvekâletin 
6-2/1777 sayı ve 11. VI . 1956 tarihli tezkeresiyle 
ilişiği dosya Dahili Nizamnamenin 178 nci mad
desi gereğince kur'a suretiyle ayrılan İhzari En
cümenimize havale edilmekle evrak tetkik edildi: 

Adı geçen Urfa Mebusu Aziz özbay'a isnad-
olunan suç için İhzari Encümen tarafından ha
zırlanan mazbata ve bu işe ait dosya Muhtelit 
Encümenimizce de incelenip görüşüldükten son
ra mumaileyhe isnadolunan suç Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde ya
zılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci madde
si gereğince devre sonuna bırakılmasına ittifakla 
karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muh

telit Encümen Reisi 
Manisa 

M. Tümay 
Amasya 
1. Olgaç 
Aydın 

N. Geveci 
Bursa 

M. Erkuyumcu 
Eskişehir 
H. Sezen 

Kars 
t Us 

Manisa 
Y. M. Alakant 

Sivas 
§. Ecevit 

Zonguldak 
N. Kirişcioğlu 

Ankara 
H. Türegün 

Balıkesir 
V. Asena 

Bursa 
K. Yilmaz 
İstanbul 

C. Türkgeldi 
Kocaeli 

S. Dinçer 
Maraş 

M. özsoy 
Tekirdağ 

F. Alpiskender 
İzmir 

/. Sipahioğlu 
Hatay 
Ş. İnal 

M. M. 
Seyhan 

E. Batumlu 
Aydın 

N. Gedik 
Burdur 

B. Kayaalp 
Çoruh 

M. önal 
İzmir 

M. A. Sebük 
Kütahya 

S. S. Nasuhoğlu 
Samsun 

R. O. Gümüşoğlu 
Trabzon 
S. DÜek 
Hatay 

A. F. Atahan 
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S. SAYISI : 250 

Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'nm teşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

(3 /348) 

T. C. 
Başvekâlet İO . V . 1956 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
E. No. 6/2 -1515 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Cumhuriyetçi Millet Partisinin 31 . III . 1956 tarihinde Mersin'de tertibettiği açık hava toplan
tısında konuştuğu sırada işlediği suçtan dolayı Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı hakkında taki
bat yapılabilmesi için Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken ka
rar verilmek üzere Adliye Vekâletinden alman 28 . IV . 1956 tarih ve 12305 sayılı tezkere sureti ile 
eki dosyanın bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Ankara : 28 Nisan 1956 

özü : Kırşehir Mebusu Osman Bö
lükbaşı hakkındaki evrakın takdim 
kılındığına dair. 

Yüksek Başvekâlete 

Cumhuriyetçi Millet Partisinin 31 . I I I . 1956 tarihinde Mersin'de tertibettiği açık hava toplantı
sında konuştuğu sırada Kırşehir'in kaza yapılması hakkındaki Kanundan bahsederken (müzakere 
cereyan ediyor, baktım ki, Demokrat mebusları sabırsızlanıyor, şu işi çabuk bitirelim diyor, demok
rasinin kanlı bıçağı ellerinde, bir an evvel Kırşehir'in boğazına çalmak istiyorlar..) demek sure
tiyle Büyük Millet Meclisini tahkir etmekten maznun Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı hakkında 
Türk Ceza Kanununun 159 ncu maddesine tevfikan takibat icrası için izin verilmesi ve teşriî ma
suniyetinin kaldırılması talebiyle Mersin Cumhuriyet Müddeiumumiliğinin 16 . IV . 1956 tarihli ya
zışma ilişik olarak gelen evrak birlikte takdim kılınmıştır. 

Aleyhine isnadolunan mezkûr suçtan dolayı mumaileyh Osman Bölükbaşı hakkında takibat icra
sına, Türk Ceza Kanununun 160 ncı maddesi mucibince vekâletimizce izin verilmiştir. 

Teşriî masuniyetinin ref'i hakkında, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü daire
sinde muktezasımn ifasına delâlet buyrulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
İmza 

Prof. Dr. H Avni Göktürk 

Devre : X 
içtima : 2 

T. C. 
Adliye Vekâleti 

C. tş. TJ. Müdürlüğü 
Sayı: 12305 



Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/348 
Karar No. 29 

29 . VI . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâlet tezkeresiyle gelen dosya muhtevi
yatından C. Müddeiumumiliği ve Adliye Vekâ
letinin yazılarında, C. M. Partisinin Mersin'de 
yaptığı açık hava toplantısında Kırşehir'in kaza 
oluşunu ele alarak «Müzakere devam ediyor, 
baktım ki, demokrat mebuslar sabırsızlanıyor, 
su işi çabuk bitirelim, diyor, demokratiğin kanlı 
bıçağı ellerinde bir an evvel Kırşehir'in boğazı
na çalmak istiyorlar» demek suretiyle Meclisin 
şahsiyeti maneviyesini tahkir etmekten suçlu sa
nılan Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'nın 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair Başve
kâletin 6 - 2/1515 sayı ve 10 . V . 1956 tarihli 
tezkeresiyle ilişiği dosya, Dahilî Nizamnamenin 
178 nci maddesi gereğince kur'a suretiyle ayrı
lan İhzari Encümenimize havale edilmekle tet
kik edildi. 

Adı geçen Kırşehir Mebusu Osman Bölükba-
şı'ya isnadolunan fiil Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 12 nci maddesine uymakta ve aynı zamanda 
sureti şevkine göre her ne kadar ağır cezalı ise 
de zabıt varakası münderecatına ve dosya muh
teviyatına göre ve aynı zamanda Meclis kürsü
sündeki beyanatını dışarda açıklamak mahiyetin
de görülmüş ve Muhtelit Encümenimizce de ya
pılan tetkikat neticesinde aynı neticeye varılmış 
bulunmaktadır. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad

desi gereğince devre sonuna bırakılmasına itti
fakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Reisi 

Manisa 
M. Tiimay 

Amasya 
1. Olgaç 
• Aydın 
N. Geveci 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

Eskişehir 
H. Sezen 

Kars 
/. Us 

Manisa 
Y. M. Alakant 

Sivas 
§. Ecevit 
Zonguldak 

İV.. Kiriscioğlu 

Ankara 
// . Türegün 

Balıkesir 
V. Asena 
Bursa 

K. Yılmaz 
İstanbul 

C. Türkgeldi 
Kocaeli 
S. Dinçer 
Maraş 

M. Özsoy 
Tekirdağ 

F. Alpiskender 
İzmir 

/. Sipahioğlu 
Hatay 
Ş. tnal 

M. M. 
Seyhan 

E. Bdtumlu 
Aydın 

N. Gedik 
Burdur 

B. Kayaalp 
Çoruh 

M. önal 
İzmir 

M. A. Sebilk 
Kütahya 

S. S. Nasuhoğlu 
Samsun 

R. O. Gümüşoğl 
Trabzon 
S. Dilek 
Hatay 

A. F. Atakan 

( S. Sayısı : 250 ) 



Devre : X 
Wmı: 2 S- S A Y I S I : 

Kars Mebusu Sırrı Atalay ve Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu'-
nun teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tezkere
si ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen mazbatası (3/328) 

r. c. 
Başvekâlet 17 , IV . 1956 

Zat ve Yazı İşleri 
Umum Müdürlüğü ' 
H. No. 6/2 -1215 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muhtelif tarihlerde İğdır, Tuzluca, Zonguldak, Ödemiş ve Tarsusta C. H. Partisi toplantılarında 
konuştukları sırada işledikleri suçlardan dolayı Kars Mebusu Sırrı Atalay ve Kırşehir Mebusu Os
man Alişiroğlu haklarında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gere
ken karar verilmek üzere Adliye Vekâletinden alman 9 . IV . 1956 tarih ve 10353 sayılı tezkere su-
retiyle eki beş dosyanın bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Vekâleti (Ceza îşleri Umum Müdürlüğü) nün 9 . IV . 1956 tarih ve 10353 sayılı tezkeresi 
suretidir 

Özü : Kars Mebusu Sim Atalay ve Kırşehir 
, Mebusu Osman Alişiroğlu hakkındaki tahki

kat evrakının takdim kılındığına dair. 

Yüksek Başvekâlete 

1. Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, 
' A) 20 . VII . 1955 tarihinde Tuzluca Cumhuriyet Halk Partisinin tertibettiği kaza kongresin
de yaptığı konuşmada (Millî şeref ve haysiyeti olmıyanlar hükümeti idare edemezler) ve Hükü
met Reisini kastederek de (Adnan Menderes basiretsiz bir kaptandır, Kiti karakolundaki onbaşı 
kadar muktedir olmadığı...) şeklinde sarf ettiği sözlerle hükümetin mânevi şahsiyetini, sıfat ve 
hizmetinden dolayı Başvekil Adnan Menderes'i, 

B) 21 . VII . 1955 tarihinde İğdır Cumhuriyet Halk Partisi toplantısında konuştuğu sırada 
(memlekette şeker, çay, mensucat, hububat ve topyekûn memleketin iktisadiyatına tesir eden mad
delerin hükümetin idaresizliği yüzünden kıt olduğunu), (nasıl ki zar atan bir kumarbaz gözünü 
kapar şansına şeşbeş atarsa, Demokrat Parti Hükümeti bugün bir kumarbaz gibi memleket ikti
sadiyatını idare etmekte bulunduğunu) beyan eylemek suretiyle hükümetin mânevi şahsiyetini, 
sıfat ve hizmetinden dolayı Başvekil Adnan Menderes'i, 

Tahkir eylediği gibi, iktisadi vaziyet hakkındaki konuşmalariyle de Türk Ceza Kanununun 161 
ııei maddesi hükmünü muhil fiil ve harekette bulunduğu, 

C) 21 . V n i . 1955 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisinin Zonguldak merkezindeki înci Sa
lonunda tertiplediği il kongresinde konngurken (Neron'dan Peron'a kadar bütün diktatörler ha-
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kikatin ününde dize gelip hesap vermişler, sen mi hesap vermiyeceksin küçük Menderes) ve (bir 
konuşmada bundan başka param yoktur diye 10 lira gösteren Mükerrem Sarol muazzam apart
manı, çeşit çeşit otomobilleriyle bu maddelerin arkasına saklanıyorlar) demek suretiyle sıfat ve 
hizmetinden dolayı Başvekil Adnan Menderes ile Devlet Vekili Mükerrem Sarol'u, 

Ç) 30 . VIII . 1955 tarihinde Ödemiş'te Cumhuriyet Halk Partisi kongresinde konuştuğu sı
rada (karagün için toplayıp kendilerine teslim ettiğimiz 127 ton altını bir kumarbaz gibi kulla
narak bugünkü iktidar eritmiştir... Bugün iktidar partisi muhalefete karşı o kadar zalimane ha
reket ediyor ki bu zulüm ancak, demirperde arkasında tasavvur edilebilir. Demokrat Partiyi tu
tanlar kendi partizanlarını mütemadiyen zenginleştirmekte ve onlara hudutsuz menfaat temin 
etmektedir) diye sarf ettiği sözlerle hükümetin mânevi şahsiyetini, 

Tahkir eylediği, 
D) 17. III . 1956 tarihinde Tarsus Cumhuriyet Halk Partisi ilce merkezinde yaptığı ko

nuşmada (iktidarın kumaryedi ve mirasyedi düşüncesiyle hareket ettiğini, bir harb olursa ordu
nun teçhizatım getirecek para kalmadığını) beyan eylomek suretiyle de Türk Ceza Kanununun 
161 nci maddesi hükmüne muhalif harekette bulunduğu, 

2. Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu'nun da, 17 . III . 1956 tarihinde Tarsus'ta yaptığı ko
nuşma sırasında 6/7 Eylül hâdiselerine temas ederek (Kıbrısı kaybediyoruz, İstanbul hâdi
selerini tertibedenler iki kişidir, kurtuluşun tek çaresi Adnan Menderes Hükümetinin yıkıl-
masıdır. demek suretiyle Türk Ceza Kanununun 1'61 nci maddesi hükmünü ihlâl eylediği, 

Cihetle, bunlardan Sırrı Atalay hakkında Türk Ceza Kanununun 159/1, 273,482/1 ve 161 
nci maddelerine ve Osman Alişiroğlu hakkında da aynı kanunun 161 nci maddesine tevfikan ta
kibat icrası için mumaileyhi erin teşriî masuniyetlerinin kaldırılması, mahallî cumhuriyet müddei-
umumilikl erince talebolunmuştur. 

Zikrolunan hâdiselere ait beş takım hazırlık tahkikatı evrakı ve kendilerine vâki hakaret 
suçlarından dolayı takibat icrasına muvafakatlerini mutazammm Başvekil Adnan Menderes'in 
17 . XT . 1955 gün ve 5/27 - 2591 sayılı, aynı tarih ve 5/27 - 2593 sayılı yazıları ile Devlet Veki
li Mükerrem Sarol'un 23 . IX . 1955 gün ve 542 sayılı yazısı birlikte takdim* kılınmış ve Hü
kümetin mânevi şahsiyetini tahkir cürmünden dolayı takibat icrasına da vekâletimizce izin ve
rilmiştir. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muktezasımn ifasına delâlet 
buyurulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
İmza 

Prof, Dr. H. Avni Göktürk 

(S. Sayısı : 251) 



Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
Teşkilâtı Esasiye ve 
Adiliye encümenle
rinden mürekkep 
Muhtelit Encümen 

Esas No. 3/328 
Karar No. 36 

Yüksek 

Kars Mebusu Sırrı Atalay 21. VII. 1955 ta
rihinde İğdır'da C. H. P. irin ilce kongresinde 
yaptığı bir konuşmada: «Demokrat Parti me
buslarının gayrimeşru yollardan Ankara'da 
apartmanlar yükselttiklerini, kadillak araba
larda gezdiklerini, misalen Devlet Vekili Dr. 
Mükerrem Sarol'un 1950 seçimlerinden evvel 
îzmir civarında bir parti kongresinde cebinden 
10 lira çıkarmak suretiyle bütün maddi imkân
larının yalnız bu on lira olduğunu, hayatta 
kendisinin o tarihte tek dikili ağacı bulunma
dığım ve saireden bahsettikten sonra arkadaş
lar, nasıl ki zar atan bir kumarbaz gözünü ka
par şansına şeşbeş atarsa, Demokrat Parti Hü
kümeti bugün bu kumarbaz gibi memleket ikti
sadiyatını bir zar gibi atmaktadır. Mükerrem 
Sarol Efendi ve Başvekil Adnan Menderes top-
yekûn Demokrat Parti erkânı büyüğünden kü
çüğüne kadar namuslu insanlar ise radyoda ko
nuştuklarına dair bize de söz hakkı versinler. 
Biz de konuşalım. Millet hakem olsun. Bize 
radyoda bu hakkı tanımayıp memleketi bir çık
maza götüren Demokrat Parti idarecileri ve Hü
kümet ricali bize bu hakkı tanımazlarsa onla
rın karekterlerinin tâyinini siz yapın... Muhale
fette vadedilenleri yerine getirmedikleri ve 
millete namus sözü verdiklerine göre bugün 
bunların yerine getirilmemesi halinde bu namus 
sözünün, suistimal edildiğini, eskiden Suriye'
de bir liramız 150 kuruş ederken bugün bir lira
mız 35 kuruşa düşmüştür. Bu da hariçteki iti
barımızın düşmüş olduğuna âmirdir. Müker
rem Sarol'un Karaköse konuşmasında bizim id
dialarımızın yersiz olduğunu ileri sürerek 
bizleri namussuzlukla itham etmişler. 
Ben sizleri hakem ediyorum. Beni de 
dinlediniz. Biz mi namussuzuz onlar mı? «Gibi 
zabıt varakasında tesbit olunan sözleri sarf ey
lediğinden dolayı İğdır Cumhuriyet Müddei-

(S. Saı 

29. VI. 1956 

Reisliğe 

umumiliği hükümetin mânevi şahsiyetini tahkir 
ettiğinden ve Başvekil Adnan Menderes ile Dev
let Vekili Mükerrem Sarol'a sıfat ve hizmetin
den dolayı hakaret etmek iddiasiyle suçlarının 
Türk Ceza Kanununun 161 nci maddesine mu
halif bulunmuş olduğundan her iki vekilden 
muvafakat alınarak haklarında takibat icrasını 
istemiş ve fezlekesini o yolda tanzim etmiş bu
lunmaktadır. 

Adliye Vekâletj de bu husustaki muvafakat-
nameyi alarak Kars Mebusu Sim Atalay hak
kında takibat icrasını istemiş ve işbu dosya 
Başvekâletin 6/2 - 1215 sayılı ve 17 . IV . 1956 
tarihli yazısiyle Yüksek Riyasetten encümenimi
ze havale edilmiş, encümen de Dahilî Nizamna
menin 178 nci maddesi gereğince teşekkül eden 
İhzari Encümene dosyayı tevdi etmiş ve encü
men iade ettiği dosya ve kararlarında hüküme
tin mânevi şahsiyetini tahkir suçunu terhipli ce
zalardan bulmuş ve Başvekil Adnan Menderes'le 
Devlet Vekiline vâki hakaretlerle 161 nci 
maddeye temas eden suçları birden ziyade şahıs
lara karşı olup müstakil suçlar mahiyetinde gö
rülmüştür. 

Muhtelit Encümenimizce Sırrı Atalay'ın hü
kümetin mânevi şahsiyetini tahkir eden işbu fi
il ve hareketinden dolayı teşriî masuniyetinin 
kaldırılmasına ve îcra Vekilleri Heyeti azasına 
sıfat ve hizmetlerinden dolayı vâki suçlan hak
kındaki takibatın devre sonuna bırakılmasına 
ekseriyetle karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muh

telit Encümen Reisi Mazbata M. 
Manisa Tekirdağ 

M. Tümay F. Alpiskender 
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Afyon K. 
K. özçoban 

Aydın 
N. Geveci 

Bursa 
M, Erkuyumcu 

Çoruh 
M.Önal 
Erzincan 

#. Perinçek 

Amasya 
t, Olgaç 

Balıkesir 
V. Asena 

Çanakkale 
8. Sezgin 

Çorum 
M. K. Biberoğlu 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

Aydın 
N. Gedik 
Burdur 

Muhalifim 
B. Kayaalp 

Çankırı 
C. Boynuk 

Denizli 
/. Hadtmlıoğlu 

İzmir 
M. A. Sebük 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye Encümenlermd 

T. B\ M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muh

telit Encümen 
Esas No. 3/328 
Karar No. 37 

Yüksek 

21 . VIII . 1955 günü Zonguldak Merkezin
deki înci Gazinosunda tertiplenen C. H. P. il 
kongresinde yaptığı bir konuşmada Kars Me
busu Sırrı Atalay : 

Başvekil Adnan Menderes, Hariciye Vekili 
Fuad Köprülü, Adliye Vekili Osman Şevki Çi-
çekdağ ve Devlet Vekili Mükerrem Şarol hak
larında sıfat ve hizmetlerinden dolayı hakaret 
etmekten suçlu sanılarak Zonguldak Cumhuri- > 
yet Müddeiumumiliği tarafından Türk Ceza Ka
nununun 273 ncü maddesi gereğince takibat ya
pılması ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci 
maddesine göre teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması istenmiş ve Adliye Vekâletince bu husus
ta tanzim kılman dosya Başvekâletin 6/2 - 1215 
sayı ve 17 . IV . 1956 tarihli tezkeresiyle Yük
sek Riyasetten encümenimize tevdi edilen dos
ya Nizamnamenin 178 nci maddesi gereğince 
teşkil olunan ihzari encümende tetkik edildik
ten sonra hakkındaki takibatın devre sonuna bı
rakılmasına dair olan raporları encümenimizde 
tetkik ve müzakere edildikten sonra aşağıdaki 
neticeye varılmıştır : 

Sırrı Atalay'm Başvekile ve diğer üç vekile 
sıfat ve hizmetlerinden dolayı vâki hakaret Türk 
Ceza Kanununun 273 ncü maddesine göre takib-

Kars Kayseri Kırşehir 
Muhalifim K. Gündeş Muhalifim 

t. Us M. Mahmudoğlu 
Kocaeli Malatya Manisa 

8. Dinçer Muhalifim Muhalifim 
N. OcakMoğlu Y. M. Alakant 

Muğla Sivas Trabzon 
N. özsan Ş. Ecevit 8. Düek 

Yozgad Zonguldak 
M. Ataman N. Kiri§cioğlu 

en mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

29 .VI . 1956 

Reisliğe 

edilmekte bulunmasına ve bu cezanın da terhip-
li cezalardan olmaması sebebiyle suçu, Teşkilâ 
ti Esasiye Kanununun 12 ve 27 nei maddeleri 
şümulü dışında kaldığından Dahilî Nizamname
nin 180 nci maddesi gereğince hakkındaki ta
kibatın devre sonuna bırakılmasına ve teşriî 
masuniyetinin kaldırılmasına mahal olmadığı 
na ittifakla karar verildi 

Umumi Heyetin tasvibine arz «dilmek üzere 
Yüksek Riyasete takdim kılındı* 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muh

telit Encümen Reisi Mazbata M. 
Manisa Tekirdağ 

M. Tüm ay F. Alpiskender 
Afyon K. Amasya Aydın 

K. Özçoban I. Olgaç, N'i Gedik 
Aydın Balıkesir Burdur 

N. Geveci V. Asena- li. Kayaalp 
Bursa Çanakkale Çankırı 

M. Erkuyumcu S. Sezgin C. Boynuk 
Çoruh Çorum Denizli 

li. önal M. K. Biberoğlu t. Hadımlıoğlu 
Erzincan İstanbul İzmir 

8. Perinçek i). Türkgeldi M. A, Sebük 
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Kars 
/. Us 

Kocaeli 
S. Dinçe r 

Kayseri 
K. Gündeş 
Malatya 

N. Ocakctoğlu 

Kırşehir 
M. Mahmudoğlu 

Manisa 
Y. M. Alakant 

Maraş 
M. Özsoy 

Yozgad 
M. Ataman 

Muğla 
N. özsan 

Sivas 
§. Ecevit 

Zonguldak 
N. Kirişçioğlu 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Te-şküâh Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 

29 . 7 1 . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Kars Mebusu Sırrı Atalay Tuzluca kazası 
Şehir Sinemasında 20 . VII . 1955 tarihinde 
yapılan parti kongresinde yaptığı konuşma sıra
sında : 

«Adnan Menderes millî şeref sahihi kimsele
ri iş başına getirmiyor. Bilgisiz ve şeref ve hay
siyetini bilmiyenlerle memleketi idareye kalkı
yor. Adnan Menderes, hükümetin beceriksiz ve 
basiretsiz bir kaptanıdır. Basiretsiz bir insan va
zife göremez.» demek suretiyle hükümetin mâ
nevi şahsiyetini tahkir ederek, T. C. K. 159/1 
nei maddesine temas eden bir suç işlemek iddia-
siyle mahallî müddeiumumilikten keyfiyet Ad
liye Vekâletine arz edilmiş ve Başvekâletin 
5/27-2593 sayılı 17 . XI . 1955 tarihli yazıla-
riyle Yüksek Riyasetten encümenimize ve encü-
menimizce de İhzari Encümene tevdi edilmiştir. 

İhzari Encümen Sırrı Ata lav'm bu suçu iş
lediği kanaatini hâsıl ederek suçu Meclis Dahilî 
Nizamnamesinin 180 nci ve Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 12 nci maddeleri şümulü içinde gör
müş ve teşriî masuniyetinin kaldırılması lüzu
munu mütalâa etmiştir. 

Encümenimizde yapılan müzakereler netice
sinde Kars Mebusu Sırrı Atalay'm fiil ve hare
keti Teşkilâtı Esasiye Kanununun 12 nci mad
desi dâhilinde görüldüğünden Meclis Dahilî Ni
zamnamesinin 180 nci ve Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 17 nci maddesi gereğince mumaileyh 
hakkındaki takibatın icrasına medar olmak üzere 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına ekseriyetle 
karar verildi. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe arz olunur. 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Reisi 

Manisa 
M. Tümay 

Afyon K. 
K, özçoban 

Aydın 
N. Geveci 

Bursa 
M, Erkuyumcu 

Amasya 
/. Olgaç 
Balıkesir 
V. Asena, 

Çanakkale 
8. Sezgin 

Bu M. M. 
Tekirdağ 

f. Alpiskender 

Aydın 
İV. Gedik 
Burdur 

Muhalifim 
B. Kayaalp 

Çankırı 
C. Baynuk 

Çoruh Çorum Denizli 
M. Önal M. K. Biberoğlu t. Hadımlıoğlu 
Erzincan İstanbul izmir 

8. Perinçek C. Türkgeldi M. A. Sebük 

Kars 
Muhalifim 

/. Us 

Kocaeli 
S. Dinçer 

Muğla 
N. özsan 

Kayseri 
K. Gündeş 

Malatya 
Muhalifim 

Y, Ocakctoğln 
Sivas 

Ş. Ecevit 
Zonguldak 

N. Kirişçioğlu 

Kırşehir 
Muhalifim 

M. Mahmudoğlu 

Manisa 
Muhalifini 

Y. M. Alakant 
Yozgad 

M. Ataman 
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Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Enoümen mazbatası 

T. B. M. M 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümen 

Esas No. 3/328 
Karar No. 39 

29.VI.1956 

Yüksek Reisliğe 

Kars Mebusu Sırrı Atalay'm Ödemiş'te C. H. 
Partisi binasında 30. VIII. 1955 tarihinde yapı
lan parti kongresindeki bir konuşmasında : 

«Kara gün için toplayıp kendilerine teslim et
tiğimiz 127 ton altım bir kumarbaz gibi kulla
nan bugünkü iktidar eritmiştir. Bugün iktidar 
partisi muhalefete karşı o kadar zalimane hare
ket ediyor ki, bu durum ancak, demirperde ar
kasındaki memleketlerde tasavvur olunabilir. 
Demokrat Partiyi tutanlar, kendi partizanlarını 
mütemadiyen zenginleştirmekte ve onlara hu
dutsuz menfaat temin etmektedir» demek sure
tiyle bir taraftan Hükümetin mânevi şahsiyetini 
tahkir suçundan diğer taraftan da o zaman Dev
let Vekili olan Mükerrem Sarol hakkında da : 
«Mükerrem Sarol Trakya'da vaktiyle yaptığı 
bir konuşmasında cebinden on lira çıkartarak 
bundan başka fazla param yoktur, diye halka 
hitabetmiştir. Halbuki Ankara'daki 400 bin li
ralık apartmanlarını ben sizlere göstereyim» de
mek suretiyle de o zaman îcra Vekilleri Heye
tinden biri olan SaroPa hakaret etmek suretiy
le de ikinci bir suçtan maznun olarak evrakiyle 
birlikte Adliye Vekâletince hakkında tanzim kı
lınan dosya Başvekâletin 6/2 - 1215 sayılı 
17.IV. 1956 tarihli tezkeresiyle Yüksek Riya
setten encümenimize havale edilmiş olmakla 
Meclis Nizamnamesinin 178 nci maddesince te
şekkül eden İhzari Encümene tevdi edilmiş ve 
mezkûr encümen Sırrı Atalay'm Hükümetin mâ
nevini şahsiyetini tahkir eden fiil ve hareketin 
mahallî müddeiumumilikçe T. C. Kanununun 
160/2 nci maddesi şümulü dâhilinde icrası iste
nen takibatın terhipli bir cezayı müstelzim ol
duğunu nazara alarak ve aynı zamanda suçun 
vukuu hakkında bir kanaat hâsıl etmiş bulun
masına binaen Meclis Dahilî Nizamnamesinin 
180 nci maddesi delaletiyle Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 12 ve 17 nci maddeleri gereğince 
Kars Mebusu Sırrı Atalay'm teşriî masuniyeti
nin kaldırılması lüzumunu mütalâa etmiş ve dos

yayı encümenimize iade etmekle işin icabı görü
şülüp konuşuldu : 

Kars Mebusu Sırrı Atalay'm İhzari Encü
mendeki müdafaası da nazara alınarak aşağıdaki 
neticeye varılmıştır : 

İhzari Encümenin mucip sebeplerine ve 
Kars Mebusu Sırrı Atalay'm maznun bulundu
ğu suçun temas eylediği kanun maddelerinin 
terhipli cezalardan bulunmasına binaen teşriî 
masuniyetinin kaldırılmasına ve Devlet Vekili 
Mükerrem Sarol hakkındaki suçundan dolayı ya
pılacak takibatın ise devre sonuna bırakılmasına 
ekseriyetle karar verildi. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Reisi Bu M. M. 

Manisa Tekirdağ 
M. Tümay F. Alpiskender 

Afyon K. Amasya Aydın 
K. özçoban 1. Olgaç N. Gedik 

Aydın Balıkesir Burdur 
N. Geveci V. Asena Muhalifim 

B. Kayaalp 
Bursa Çanakkale Çankırı 

M. Erkuyumcu S. Sezgin C. Baynuk 
Çoruh Çorum Denizli 

M. önal M. K. Biberoğlu t. Hadımltoğlu 
Erzincan İstanbul İzmir 

S. Perinçek C. Türkgeldi M. A. Sebük 
Kars Kayseri Kırşehir 

Muhalifim K. Günde§ Muhalifim 
/. Us M. Mahmudoğlu 

Kocaeli Malatya Manisa 
»Sf. Dinçer Muhalifim Muhalifim 

N. Ocakçıoğlu Y. M. Alakant 
Muğla Sivas Yozgad 

İV. özsan §. Ecevit M. Ataman 
Zonguldak 

N. Kirigcioğlu 

(S. Sayısı'* 251} 



Teşkilâtı Bsasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatan 

T. B. M. M. 
TeşkÜâtt Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/328 
Karar No. 40 

29.71.1956 

Yüksek Reisliğe 

Kırgehir Mebusu Osman Alisiroğlu'nun aynı 
yerde aynı konuşmasından dolayı encümenimiz-
ce verilen karar Umumi Heyet gündemindedir. 

Bir fiilinden dolayı ikinci bir karar verilme
sine mahal görülmemiştir. 

17. I I I . 1956 tarihinde Tarsus C. H. P. mer
kezinde yapılan parti kongresinde Kars Mebusu 
S im Atalay bir konuşmasında : 

«İktidarın devletin altınlarını erittiğini ve 
kendilerine devrettiğimiz 127 ton altından eser' 
kalmadığını, Allah göstermesin bir lıarb olursa 
orduya hariçten teçhizat getirenıiyeceğiz.» de
mek suretiyle halkı heyecana sevk edici haber
ler yaydığı ve propaganda yaptığı iddiasiyle 
mahallî müddeiumumiliğin kendisi hakkında 
Türk Ceza Kanununun 161 nci maddesinin tat
biki istenmesi üzerine Adliye Vekâletince tan
zim kılman dosya Başvekâletin 6-2/1215 sayılı 
ve 17. IV. 1956 tarihli yazısiyle Yüksek Riya
setten encümenimize havale edilen dosya İhzari 
Encümence tetkik olunduktan sonra Devre sonu
na bırakılması mütalâasiyle encümenimize iade 
edilmiş olmakla işin icabı görüşülüp konuşulduk
tan sonra : 

Sırrı Atalay'in suçunun temas ettiği kanun 
maddesindeki cezanın terhipli cezalardan bulun
maması sebebiyle suçu Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 12 nci ve 27 nci maddeleri şümulü dışın
da görülmüş, bu sebeple teşriî masuniyetinin ve 
hakkındaki takibatın Devre sonuna bırakılması 

Meclis Dahilî Nizamnamesinin 180 nci maddesi 
icabatmdan bulunduğu anlaşılmıştır. Bu iti
barla Sırrı Atalay'm teşriî masuniyetinin kaldı
rılmasına mahal olmadığına ve takibatın Devre 
sonuna bırakılmasına ittifakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muh-

telit Encümen Reisi 
Manisa 

M. T 
Afyon K. 

K. özçoban 
Aydın 

N. Geveci 
Bursa 

M. Erkuyumcu 
Çoruh 

M. Önal 
Erzincan 

S. Perinçek 
Kars 
t. Vs 

Kocaeli 
8. Dinçer 

Maraş 
M. Özsoy 

Yozgad 

ümay 
Amasya 
/. Olgaç 

Balıkesir 
V. Asena 

Çanakkale 
8. Sezgin 

Çorum 
i¥. K. Biberoğhı 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

Kayseri 
K. Gündeş 
Malatya 

JV. Ocakctoğlu 
Muğla 

N. özsan 
1 

M, Ataman N. 

Bu M. M. 
, Tekirdağ 
F. Alpiskender 

Aydın 
N. Gedik 
Burdur 

B, Kayaalp 
Çankırı 

C. Boynuk 
Denizli 

\ t. Hadtmlıoglu 
İzmir 

M. A. Sebük 
Kırşehir 

M. Mahmudoğlv 
Manisa 

Y. M. Alaktmt 
Sivas 

Ş.Ecevit 
Zonguldak 
. Kiri§çioğlu 
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