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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

NATO Konseyi toplantılarına iştirak etmek 
üzere Paris'e giden Nafıa Vekili ve Hariciye Ve
kâleti Vekili Eteni Menderes'in avdetine kadar 
Nafıa Vekiline Devlet VeMi Cemil Bengü'nün, 
Hariciye Vekâletine de İşletmeler Vekfrli Samet 
Ağaoğlu'nun vekillik edeceklerine dair Riyaseti-
cumhur tezkeresi okundu. 

Manisa Mebusu Muammer Alakant'ııı, üzüm 
fîyatlarmdalkî düşüklüğün sebeplerine ve bu 
hususta ne gibi tedbirler alındığına dair İktisat 
ve Ticaret Vekilinden şifahi suali, salftibi hazır 
bulunmadığından, gelecek İnikada bırakıldı. 

Malatya Mebusu Nuri Oeakeıoğlu'nun, Millî 
Korunma Kanununun tadiline ait tatbikata, 

Malatya Mebusu Nuri Oeakeıoğlu'nun, mo
torlu vasıta lâstiği tevzii işinin halli hususunda 
ne gibi çareler düşünüldüğüne dair İktisat ve 
Ticaret Vekilinden şifahi sualleri, Vekil hazır 
bulunmadığından, 

Ankara Mebusu Muhlis Ete 'nin, memleket öl
çüsünde bir mesken siyaseti takibetmek husu
sunda ne düşünüldüğüne, 

Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in, Hükü-, 
met programında yer alan hususlardan hangile
rinin tahakkuk ettirildiğine ve «Toplantılar ve 
gösteri yürüyüşleri» hakkındaki Kanun muva
cehesinde partilerin mâruz kaldıkları durum 
üzerinde ne düşünüldüğüne dair Başvekilden 
olan şifahi sualleri, Başvekil hazır bulunmadı
ğından, 

Trabzon Mebusu Ettnrullah Nutku'nun, va
tandaşların muhalif parti mebusları ile temasının 
meni için zabıtaya emir verilip verilmediğine, 

Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, kira 
rejiminin düzenlenmesi ve Millî Korunma içine 
alınması hususlarında ne düşünüldüğüne daif 
İktisat ve Ticaret Vekilinden olan şifahi sual
leri, Vekil hazır (bulunmadığından, 

Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, siyasi par
tilerin gelir sağlamak maksadiyîe tertibettik-
leri toplantıları izne bağlıyan veya memeden Da
hiliye Vekâleti tamimi karşısında Hükümet, gö
rüşünün ne olduğuna ve bu talimatın hangi ka
nuni hükme veya içtihada dayandığına, 

Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, Temmuz 
1956 sonunda Karadeniz'de geziye çıkmış olan 
O.H.P. Genel Sekreteri ile refakatinde bulunan 

mebusların ve matbuat mensuplarının mâruz 
kaldıkları müdahale ve muamelelere dair Baş
vekilden olan şifahi sualleri, sahibi hazır bulun
madığından, gelecek İnikada bırakıldı. 

Malatya Mebusu Kâmil Kınkoğlu'nun, Top
lantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki Ka
nunun tatbikatına dair vilâyetlere tamim yapı
lıp yapılmadığı ttıalkkmda Başvekilden olan şi
fahi sualine Adliye Vekili ve Dahiliye Vekâleti 
vekili Hüseyin Avni Göktürk cevap verdi. 

Çanakkale Mebusu Safaeddin Karanakçı'nın, 
Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki 
Kanunun tatbikatı ile alâkalı olarak vilâyetlere 
bir talimat verilip verilmediğine dair Dahiliye 
Vekilinden olan şifahi sualine Adliye Vekili ve 
Dahiliye Velkâleti vekili Hüseyin Avni Göktürk 
cevap verdi. 

Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci'nin, 
Siird Belediye seçimlerinin ne için feshedildiğine 
ve Belediye Reisinin işten el çektirilmesinde 
hangi kanunsuz hareketinin âmil-olduğuna dair 
Da/hiliye Vekilinden olan şifahi sualine Adliye 
Vekili ve Dahiliye Vekâletli vekili Hüseyin Avni 
Göktürk cevap verdi. 

Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan, oturduğu 
yerden Adliye Vekiline hakareti nıutazammın 
sözler sarf ettiğinden, hakkında iki İnikat için 
Meclisten oskarılma cezasının tatbiki kabul olun
du. 

Hasan Hacı Selimoğlu Hüseyin Aydın'in ka
rısı Hanife Aydın ve kızı Müveddet Aydııı'a 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına, 

Mehmetoğlu Yunus Karlıova karısı Zehra 
Karlıova'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanmasına, 

Hüseyinoğlu Harun Atay'm karası Nafıa 
Atay ve kızı Fatma Atay'a vatani hrzanet ter
tibinden maaş bağlanmasına dair kanun lâyiha
larının birinci müzakereleri bitirildi. 

30.XI.1956 Cuma günü saat 15 t'e toplanıl
mak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili 
Bursa 

A. Er ozan 

Kâtip Kâtip 
Van Hakkâri 

M. Görentaiş Ü. Seven 
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Sualler 

O : 1 

Şifahi sualler 
1. — Bursa Mebusu İbrahim öktem'in, Tür

kiye, Pakistan ve Irak Başvekilleri ile Iran Ha
riciye Vekilinin 23 Kasımda Bağdad'da yaptık
ları toplantı neticesinde neşrettikleri müşterek 
tebliğin üçüncü ve dördüncü maddelerine dair 
şifahi sual takriri Başvekâlete gönderilmiştir. 
(6/293) 

2. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in, Sü
veyş Kanalı "harekâtı ile Bağdad görüşmelerine, 
İsrail ile münâsebetlerimizin kesilmesi sebeple
rine ve Suriye olayları hakında ne gibi tedbirler 
alındığına dair şifahi sual takriri Başvekâlet ve 
Hariciye Vekâletine gönderilmiştir. (6/294) 

3. — Kars Mebusu Ali Yeniaras'ın, Ankara'
da imar maksadiyle yıktırılmakta olan iş yer

lerine dair şifahi sual takriri Dahiliye Vekâle
tine gönderilmiştir. (6/295) 

Tahrirî sualler 
1. — izmir Mebusu İlhan Sipahioğlu 'nun, 

Hazinenin alâkası olmıyan bir gayrimenkule-ait 
tescil hükmünün Hazine vekillerince temyiz 
edilmesinin sebebine dair tahrirî sual takriri 
Maliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/255) 

2. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, Si-
nob vilâyetine yiyecek ve tohumluk yardımları 
yapılması hususunda ne gibi tedbirler alındı
ğına ve müstahsilin Ziraat Bankasına olan borç
larının tecili için ne düşünüldüğüne dair tahri
rî sual takriri iktisat ve Ticaret Vekâletine 
gönderilmiştir. (7/256) 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Teklif 
1. — Çoruh Mebusu Mecit Bumin'in, 5210 

sayılı Kanunun 5828 sayılı Kanunla değiştirilen 
1 nci maddesinin tadili ile bir madde eklenmesi
ne, 5210 sayılı Kanunum 8 ve 9 ncu maddelerinin 
tadiline ve aynı kanunun 2, 3 ve 4 ncü maddeleri

nin kaldırılmasına, 5129 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin tadiline ve aynı kanunun 3, 4, 5, 6 
ve 7 nci maddeleriyle 4274 sayılı Kanunun 30 
ncu maddesinin ve 5603 sayılı Kanunun kaldırıl
masına dair kanun teklifi (2/391) (Maarif, Da
hiliye, Nafıa ve Bütçe encümenlerine) 

B İ R İ N C İ GELSE 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Reisvekili Agah Erozan 

KATİPLER : Übeydullah Seven (Hakkâri), Muslih Görentaş (Van) 

3. — YOKLAMA 
REİS — Ekseriyetin tesbiti için yoklama ya

pacağız. 
(Afyon Karahisar seçim bölgesinden başlamak 

üzere içel Seçim bölgesindeki mebusların yansına 

kadar olanların ismi okunarak yoklama yapıldı.) 
RElS — Ekseriyetimiz vardır, celseyâ açı

yorum. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMÜMlYBYB MARUZATI 
» 

1. — İktisat ve Ticaret Vekâletinden istifa j Abdullah Aıker'in tâyin edildiğine dair Riyaseti eden Z ey yat Mandalinci'nin istifasının kabulü 
ile İktisat ve Ticaret Vekilliğine İzmir Mebusu 

Cumhur tezkeresi (3/444) 
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Başkanlık Divanının mâruzâtı vardır, oku

yoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reislisine 
iktisat ve Ticaret Vekâletinden istifa eden 

Zeyyat Mandalinci'nin istifasının kabulü ile İk
tisat ve Ticaret Vekilliğine izmir Mebusu Ab
dullah Aker'in tâyininin, Başvekilin teklifi üze
rine, muvafık görülmüş olduğunu saygı ile arz 
ederim. 

Reisicumhur 
Celâl Bayar 

2. — Afyon K. Mebusu Osman Talu'nun, Gi
der Vergileri Kanununun 68 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair olan kanun teklifinin 

,1966 0 : 1 
gerİverilmesine dair takriri (2/360, 4/249) 

REİS — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe 
Gider Vergileri Kanununun 68 nci maddesi

ne bir fıkra eklenmesine dair olan 2/360 sayılı 
Kanun teklifimin iadesi için gereken muamelenin 
.ifasını saygılarımla rica ederim. 

28 . XI . 1956 
Afyon Karahisar 

Osman Talu 

RE IS — Geriverilmiştir. 
Ruznameye devam ediyoruz. 

SUALLER VE tSTÎZAHLAR 

A — ŞİFAHÎ SUALLER 

1. — Manisa Mebusu Yunus Muammer Ala-
kant'ın, üzüm fiyatlarındaki düşüklüğün sebep
lerine ve bu hususta ne gibi tedbirler alındığına 
dair İktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali 
(6/264) 

REİS — SuaU sahibi burada mı, efendim? 
(Yok sesleri) Sual gelecek inikada bırakılmıştır. 

2. — Malatya Mebusu Nuri Ooakcıoğlu'nun, 
Millî Korunma Kanununun tadiline ait tatbika
ta dair İktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi sua
li (6/270) 

REİS — Sual sahibi burada... Alâkalı Vekil? 
Burada. Cevap verecek misiniz, efendim? 

İKTİSAT VE TİCARET VEKlLl ABDUL
LAH AKER (izmir) — Mehil rica ediyorum. 

REÎS — Dahilî Nizamnamenin 153 ncü mad
desi mucibince şifahi mehil talebinin kürsüden 
beyan edilmesi lâzımdır. (Bravo Reis sesleri, gü
lüşmeler) Kürsüye teşrifinizi rica ederim. 

İKTİSAT VE TİCARET VEKÎLÎ ABDUL
LAH AKER (izmir) — Muhterem arkadaşla
rım, bildiğiniz gibi henüz işe başlamış bulunuyo
rum. Ruznamede Ticaret Vekâletine müteveccih 
3 - 4 tane sual mevcuttur. Takdir edersiniz ki, he
men cevep vermem belki sual sahiplerini tatmin 
etmiş olmıyacaktır. Bu itibarla 15 gün mehil ve
rilmesini hassaten rica ediyorum. 

REÎS — iktisat ve Ticaret Vekâletine ait su

alleri cevaplandırmak için Vekil arkadaşımız 15 
gün mehil istemektedir. Bu sebeple sualler 15 
gün sonraya bırakılmıştır, efendim. 

3. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 
motorlu vasıta lâstiği tevzii isinin halli hususun
da ne gibi çareler düşünüldüğüne dair İktisat ve 
Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/272) 

REÎS — Bu da aynı mahiyettedir. 15 gün 
sonraya bırakılmıştır. 

4. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, mem
leket olcusunda bir mesken siyaseti takibetmek 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başvekilden 
şifahi suali (6/273) 

RE IS — Sual sahibi? Burada. Başvekil yok. 
Gelecek înikada bırakılmıştır. 

5. — Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in, 
Hükümet programında yer alan hususlardan 
hangilerinin tahakkuk ettirildiğine ve «Toplan
tılar ve gösteri yürüyüşleri» hakkındaki Ka
nun muvacehesinde partilerin mâruz kaldıkla
rı durum üzerinde ne düşünüldüğüne dair Baş 
vekilden şifahi suali (6/275) 

REÎS — Sual sahibi? Burada. Başvekil yok. 
Gelecek inikada bırakılmıştır, efendim. 

6. — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, 
vatandaşlurm muhalif parti mebusldriyle tema-
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Hm, meni için zabıtaya emir verilip verilmediğine 
dair İktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali 
(6/276) 

REİS — Alâkalı vekil 15 gün mehil istemiş 
olduğu için geri bırakıyoruz. 

7. — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, 
kira, rejiminin düzenlenmesi ve Millî' Korunma 
içine alınması hususlarında ne düşünüldüğüne 
dair İktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali 
(6/277) 

REİS — Aynı sebepten geri bırakıyoruz, 
efendim. 

8. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, si
yasi partilerin gelir sağlamak maksadiyU ter-
tibettikleri toplantıları izne bağlıyan veya me
nfiden Dahiliye Vekâleti tamimi karşısında Hü
kümet görüşünün ne olduğuna ve bu talimatın 
hangi kanuni hükme veya içtihada dayandığına 
dair Başvekilden şifahî suali (6/256) 

REİS — Sual sahibi burada mı? Yok; Başve
kil? Yok. Sual sahibinin iki inikatta bulunmama
sına binaen sual düşmüştür, efendim. 

9. — Mal<ıtya Mebusu Nüvit Yetkin'in, Ten\-
muz 1956 sonunda Karadeniz'de geziye çıkmış 
olan C. II. P. Genel Sekreteri ile refakatinde 
bulunan mebusların ve matbuat mensuplarının 
mâruz kaldıkları müdahale ve muamelelere dair 
Başvekilden şifahi suali (6/257) 

REİS — Aynı şekilde bu sual de düşmüştür. 
efendim. 

.1956 C ; İ 
10. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, 1950 ve 

1956 yıllanndaki ilkokul ve talebe sayısiyle ük 
öğretmen okulu adedine dair Maarif Vekilinden 
şifahi suali (6/279) 

REİS —> Sual sahibi burada mı efendim? 
Burada. Maarif Vekili? Yok. Alâkalı vekil hazır 
bulunmadığından gelecek İnikada bırakılmıştır. 

11. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'ın, 1955 
yılında Karabük mamulü sanayi demirlerinin vi
lâyetlere ve vilâyetlerde ihtiyaç sahiplerine tev-
ziinde tatbik olunan esasların ne olduğuna dair 
tahrirî sual takririnin bugüne kadar cevaplandı-
rılmaması sebebine dair İşletmeler Vekilinden şi
fahi suali (6/280) 

REİS — Sual sahibi * burada mı efendim? 
Burada. İşletmeler Vekili bulunmadığından ge
lecek İnikada bırakılmıştır. 

12. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'ın, 1955 
yılında kamyon tevziatının vilâyeti ere e hangi 
esaslar dâhilinde ve hangi vasıfları haiz ihtiyaç 
sahiplerine yapıldığına dair tahrirî sual takriri
nin bugüne kadar cevapltındırılmarrmsı sebebine 
dair İktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali 
(6/281) 

REİS — Efendim, bu 12 nci sual, İktisat ve 
Ticaret Vekilinin 15 gün mehil istemesi dolayı-
siyle bu müddetin hitamına kadar geri bırakıl
mıştır. 

B — İSTİZAHLAR 

1. — Manisa Mebusu Yunus Muammer Ala-
kant ve sekiz arkadaşının, Dördüncü Adnan Men
deres Hükümetinin programını niçin tatbik ede
mediği hususunun Başvekilden istizah olunması
na dair t ahiri (8/1) • 

REtS — Taikriri otkutuyorum. 
Türkiye Büyük Mille* Meclisi ReMiğtine 
Anayasamızla tesis edilmiş olan Devletimizin 

rejimi, parlmanter demokratik rejimdir. Bu 
rejimde, Hükümetin itimat almaûc için Büyük 
Millet 'Meclisine sunduğu ve ondan itimat reyi 
aldığı Hükümet programı Meclise ve millete 
ljs:arşı yapılmış ibir taahhüttür. Programını tat

bik edemiyen hükümetler parlmanter demo
kratik rejimde, ya Millet Meclisi huzuruna çı-
ikarak ne gibi fevkalâde haller ve mücbir se-
Ibepler karşrsmda bunu ıtatbİk edemediklerini, 
Hükümet programından ayrılmaik mecburiyetin
de kaldıklarını izah ederek itimat reyi ister
ler, yahut îst'îfa ederler. Bu keyfiyet Anayasa
mızın, Cumhuriyet rejimimizin esas prensiple
rindendir. 

4 ncü -Aduan Menderes Hükümeti ise Bü
yük Millet Meclisine sunduğu programından, 
esaslı prensip ve icraat ayrılıklarında bulun
muştur. Bu programda 1954 (senesinde yapılan 
Seçim Kanunu tadilâtının belediye seçimleri 
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esnasında büyük mahzurları görüldüğü ve se- .| 
çim emniyetini temin edemediği kaydedilerek 
bu kanunun eski faale irca edilmesinin teklif 
olunacağı (bildirilmiş veHükümetin.,itimat reyi 
almasını mütaaıkıp böyle bir teklif yapılmış ol
duğu ıhalde Dahiliye ve Anayasa encümenlerin
de müzakere ve «kabul edilmiş olan bu kanun 
geri alınmıştır. 

Memurların 25 sene hizmetten sonra yaş 
'haddine bakılmaksızın re'sen emekliye sevk 
edilmeleri hakkındaki Kanunun da eski faaline 
irca edileceği bu programda taahhüdedilmiiş 
bulunmaktadır. Yine fbu taahhüde uyularalk Bü
yük Millet Meclisine »sunulan Ibu kanun lâyiha
sı müzakere bildiği Muvakkat Encümende ve 
Büyük Millet Meclisinde kuvvetli bir. tasvibe 
uğraimış olduğu faalde encümence geriye alın
mış ve Hükümet kendi taahhüdünü yerine ge
tirecek olan bu lâyihanın kanunlaşması için ko
misyon nezdinde en küçük bir teşebbüs ve gay
ret sarfında bulunmamıştır. İcraatında ise bu 
taahhüdünün tamamen 'hilâfında hareket ede
rek, hizmet müdeti 30 seneyi doldurmamış hâ
kimlerle kanunun şümulü haricinde kalacağını 
beyan ettiği Temyiz Mahkemesi Reisinii ve aza
larından 'birçoğunu re'sen emekliye sevk etmiş
tir. 

Programda âmıme sahasında suiistimalleri 
öMiyecek ve vicdanlarda huzur ve emnliyet his
leri yaratacak tedbirler alınacağı ve bunların 
büyük bir memnuniyetle karşılanacağı ifade 
edildiği faalde Hükümet, milletvekilleri tarafın
dan bu sahada yapılan kanun teklifleri aleyMn-
do açıkça vaziyet ve cephe almıştır. 

Matbuata ispat hakkının tanınması ve mil
letvekillerinin mal beyanına tâbi olmaları hak
kındaki kanun tekliflerimi* bu cümledendir. 

Hükümet programının taşıdığı, Büyük Mil
let Meclisine ve (millete telkin ettiği ruh ve mâ
na vatandaş hak ve hürriyetlerini azaltan ve
ya ortadan kaldıran antidemokratik kanunla
rın ilga edileceği ve ibu halk ve hürriyetleri te
minat altına alacak kanun lâyihaları sevk olu
nacağı, bu yolda milletvekilleri tarafından ya
pılacak tekliflerin Hükümetçe iyi karışlanacağı 
mahiyetinde olduğu faalde bilâkis Hükümet 
bunları yok edecek lâyihalar sunmuş, milletve
killeri tarafından demokratik hürriyetleri temi
nat altına alacak tekliflerin aleyhine açıkça va
ziyet •almıştır. Sevk edilen matbuat ve maitbuat, 
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radyo yolu ile işlenecek suçlar lâyihaları, tara
fımızdan yapılan îçtimaatı Umumiye Kanunu 
tadil teklifine karşı Hükümetçe yapılan muha
lefet bunlara birer misal teşkil eder. 

Bütün bu mülâhazalara binaen «4 ncü Ad
nan Menderes Hükümetinin programını niçin 
tatbik edemediği (hususunun Başvekil Adnan 
Menderes'ten istizah» edilmesini teklif ederiz. 

Manisa ~ Balıkesir 
M. Alakant E. Güreli 
Diyarbakır Kastamonu 
Y. Azizoğlu Z. Termen 

Maıflsa * Urfa 
F. L. Karaosmanoğlu M. Timur 

Bursa Ankara 
S. Çıracıoğlu M. Ete 

Hatay 
Ş. İnal 

REÎS — Okunan takriri Dahilî Nizamname
nin 157 nei maddesinin 2 ncî fıkrasına göre mü-
zakeresiz reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir, efen
dim. 

2. — Burdur Mebusu Fethi Çdikbaş ve on 
bir arkadaşının, Dördüncü Adnan Menderes Hü
kümetinin dahilî siyasetinin Başvekilden istizah 
olunmasına dair takriri (8/3) 

REÎS — Takriri okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yaz tatiline 

girmesini mütaakip, mebusların Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzun 14 ncü maddesinde yazıldığı üze
re; «...memleket dâhilinde devir, tetkik ve mura
kabe vazifelerinin ihzarı» maksadiyle yaptıkları 
seyahatlerde cereyan eden vakıalar silsilesinin 
ışığı altında, hükümetçe takibolunan dahilî siya
setin, Yüksek Mecliste^ umumi efkârımız önünde 
gözden geçirilmesi bugün, artık kaçınılmaz bir 
zaruret halini almıştır. 

Basın Kanunu, Neşir yoliyle veya radyo ile 
yahut toplantılarda işlenen suçlara dair Kanun 
ve Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkında 
ki Kanunun müzakeresi sırasında, Hürriyet Par
tisi Meclis Grupu olarak, bu kanunların vatan
daşın, Anayasamızın katî teminatı altında bu
lunduğuna şüphe edilmemek lâzımgelen temel 
insan hak ve hürriyetlerini ret ve inkâr ettiğini 
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ve* on bir yıldan beri bütün milletçe derin bir 
heyecan ve şevkle kurmaya emek verdiğimiz de
mokratik rejime ve onun ayrılmaz birer müesse
sesi olan fikir ve matbuant hürriyeti ile toplanma 
hak ve hürriyetlerine indirilen ağır ve vahîm 
birer darbe olduklarını kısmen arz ve izaha im
kân bulabilmiştik. 

Aradan geçen kısa zaman zarfında, Hüküme
tin bu kanunlar hükümlerine tatbikatta vermek 
istediği istikamet, esefle kaydedelim ki, kanunla
rın istihdaf ettiği maksat ve gayenin de ötesine 
geçmiş ve partili partisiz bütün vatandaşlar bun
ca emeklerden sonra uğranılan bu tedhiş havası 
karşısında birbirlerine «Ne oluyoruz?» sualini 
sormaktan kendilerini alamamışlardır. 

Bahis mevzuu hükümlerin mesul makamlarca, 
kanun vâzımm maksat ve niyetini çok aşan key
fî ve indî tatbikatının Hükümetçe teşvikkâr bir 
tavırla karşılanmakta devam olunmasını ve hattâ 
bizzat Hükümet ricalinin, asgari teminattan bil
iltizam mahrum bırakılan tatbikatçılara emir 
vermekte bulunmaları, hiç kimsenin dikkatinden 
kaçmamış ve elîm vaziyet günlerden beri umumi 
efkârımızı şiddetle meşgul etmekte bulunmuştur. 
O kadar ki, artık, bugün hâdiseleri biraz yakın
dan takibeden her vatandaş, işbaşmdaki t hükü
metin, doğru ve dürüst seçim yapacağından bile 
şüphe etmeye başlamıştır. Devam eden bu siyasi 
buhranın maddi ve mânevi sahalardaki tahribatı 
da çok derin ve geniş olmaktadır. Vatandaş, mem
leketi artık bir keyfî idare sistemine girmiş, bir 
kanunsuzluk devri içerisine sürüklenmiş görmek
ten eza duymaktadır. Filhakika, meselâ bir yemek 
ziyafetine birgün ses çıkarılmazken, ertesi günü 
bunun yasak olduğu ziyafet sahibine resmen teb
liğ olunabilmekte ve vaziyetten haberdar olmıyan 
davetliler ev sahibinin evine giderlerken, daha 
yolda evden uzak noktalarda vazifeli polislerin 
yasağı ile karşılaşmakta, bir normal parti top
lantısına bir şehirde müdahale olunmazken, bir 
başka şehirde mâni olunmakta, bir mebus gittiği 
bir şehirde davul ve zurna gürültüleri arasında 
alâyıvâlâ ile karşılanıp omuzlarda taşınabilir
ken, başka bir mebusun gideceği bir şehirde sa
bahın erken saaterinden itibaren takviyeli zabıta 
kuvvetleri seferber hale sokulup vatandaşların 
yanyana gezip dolaşmalarına dahi mâni olunabil
mekte, bir toplantıda konuşan hatibi alkışlamanın 
suç olup olmadığı şüpheleri, mahkeme kararından 
sonra dahi, zihinleri işgal edebilmekte, bir mebus 
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devlet memurları ve idare âmirlerinin koltuğun
da ve kolunda, resmî otomobillerle köylerde ge
zerken, aynı seçim çevresinin bir başka mebusu, 
bir çete efradmdanmış,, gibi, jandarmaların sıkı 
göz takibine tâbi tutulabilmekte, İstanbul ve An
kara müddeiumumileri, Anayasanın 20 nci mad
desine göre Meclis müzakerelerinin aleniliği ve 
harfi harfine neşrolunabileceği sarih hükmüne 
meydan okuyarak, gazetelerin mesullerini ma
kamlarına davet etmek suretiyle veya telefonla, 
Mecliste cereyan eden her müzakereyi sütunlarına 
geçirmemelerini kendilerine ihtar etmek cüretin
de bulunabilmekte ve bu kanunsuz hareketin bi
rinci derecede takipçisi olması lâzımgelen zat, 
Adliye Vekili, mesuliyet duygusu ve vazife şu
urundan uzak bir zihniyetle, hâdisenin vukuun
dan sonra, mezkûr müddeiumumileri beraberine 
alarak teşkilâtını teftişe çıkabilmektedir. 

Sırf bâzı misaller vermiş olmak için zikretti
ğimiz bu hâdiseler nevema umuru âdiyeden ola
rak her gün vatandaşın gözü önünde cereyan 
etmekte ve hükümetin takındığı hodgâm ve ta
raf girane tavır, ihtiyar ettiği partizan yolitika 
vatandaşı resmî makamlardan soğutmakta ve 
onun yüreğini sızlatmakta, vicdanını titretmek
tedir. Bu halin devamını müsamaha ile karşıla
manın memleketin yüksek menfaatlerine uygun 
olmadığı izahtan vareste bulunmakta ve Yüksek 
Meclisin vazife şuuru ile kabili telif olamıyaca-
ğı ise aşikâr görünmektedir. 

Mcvzuubahis lâyihalarda hâkim olduğunu 
elemle müşahede ettiğimiz zihniyet dolayısiyle 
Hürriyet Partisi Meclis Grupu olarak, Meclis mü
zakereleri esnasında, lâyihaların kanuniyet ka
zanmasından sonra memleketin içine düşeceği va
ziyetin ne olacağına işaret etmiş bulunuyorduk. 
O sırada hiçbir noktası şayanı kabul görülmiyen 
konuşmalarımızın zapta geçen kısımlarından al
dığımız aşağıdaki parçalar, bugünkü müessif hâ
diseleri daha o zamandan aydınlatıcı mahiyette 
idi. Filhakika, Neşir .voliyle veya radyo ile yahut 
toplantılarda işlenen suçlara dair Kanunun mü
zakeresi sırasında sözcümüz şöyle konuştu: «... in
saf ve izan sahiplerinin asla kabul edemiyecek-
leri bahanelerle neşir hayatımız ve vatandaş ve 
siyasi partilerin toplanma ve fikir hürriyetleri^ 
emsali görülmiyen bir baskının, bir maksadı mah
susun tehdidi altında konulmak istenmektedir... 
Esbabı mucibe lâyihası, ihtiva ettiği hukuka ve 
Anayasanın teminatı altında bulunan matbuat 
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hürriyetine külliyen aykırı birtakım hükümleri 
isviçre, Fransa, İngiltere gibi memleketlerin 
mevzuatı ve tatbikatı ile mukayeseye çalışmak
ta fakat bu memleketler kanunlarının hüküm
lerini zikretmekten katiyen hazer etmektedir... 
Kanun lâyihası vuzuhtan ve haktan uzak hü
kümlerden ibaret bulunmaktadır... Gerek hü
kümet lâyihasının ve gerekse onun ikinci bir 
nüshası olan encümen mazbatasının mucip se
beplerinde, 6334 sayılı Kanunun adının ve rolü
nün tevsian ve teşdiden ne için değiştirilmek 
istendiği birtakım umumi kelimeler ve mefhum
lar yanyana getirilmek suretiyle anlatılmıştır... 
Bu lâyiha ile, medeni memleketler mevzuatın
dan dem vurduktan sonra hükümetin totaliter 
memleketlerdeki hükümleri daha da genişlete
rek ve ağırlaştırılarak huzurunuza getirilmesi 
hazin bir keyfiyettir... Bu lâyiha, iktidar ve mu
halefet olarak halk efkârı karşısında demokrasi 
kaidelerine riayet edilerek müsavi şartlarla si
yasi mücadele imkânını ortadan kaldıran çok 
vahîm bir adımdır. Bu hareket hürriyet rejimi
ne indirilen pek ağır bir darbedir...» 

Meclisin aynı Celsesinde, sözcümüz, Basın 
Kanununun tadili lâyihası vesilesiyle de şunları 
beyan etmişti: «Huzurunuza getirilen lâyiha, 
bir mesuliyet ve cezar sağnağı altında basında 
teminat ve cesaret namına bir iz dahi bırakma
maktadır. Lâyiha, önüne geleni sindirmek ve çö
kertmek kasdmda o kadar ileri gidiyor ki, ne 
gibi suçlar olacağı tasrih etmeden her hangi bir 
kanuna muhalefetten dolayı gazete sahiplerinin 
alâka derecesini aramaksızın onların da tâyin olu
nacak para cezasının on misline mahkûm olmasına 
imkân hazırlamaktadır... Bu lâyihanın gazete 
kapatma hükmü, 6334 sayılı Kanunun yeni ta
dilleri ile büsbütün yaygın, büsbütün gayriva-
zıh, büsbütün tahribedici duruma gelecek olan 
suç ve suçluluk halleri ile beraber mütalâa edi
lince bilhassa muhalefet safında gazetecilik 
yapmanın, fikrî ve şahsi hürriyetler için de, 
servetler için de korkunç bir macera haline ge
tirilmek istendiği anlaşılacaktır....» 

Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkında
ki Kanunun müzakeresi sırasında da konuşmaya 
fırsat bulduğu birkaç cümle içerisinde Hürriyet 
Partisi sözcüsü şu sözleri söylemişti : «Müzakere 
edilen lâyihanın siyasi ve hukuki mânası millî 
irade Demokrat Parti lehine tecelli ettiği günler
de o partinin tahakkuk ettirmeyi taahhüdeyledi-
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ği demokratik rejimi parça parça tahrip ve ifna 
etmek yolundaki gayrimeşru maksadın yeni te
zahüründen başka bir şey değildir... Meşrutiyet 
devrinden bu yana, mevcut kanunların - yeni ih
tiyaçlara görte tekrar tanzimi gibi - alelade bir 
tekerleme ile maskelenmek istenen bir bahane 
altında, bu milletin toplanma ve cemiyet halinde 
çalışma hak ve hürriyetlerini, devamlı bir kanun 
voliyle ilga ve iptale tasaddi eden bir teşebbüs 
vâki olmamıştır...» 

Daha 1955 yılının yazında, zamanın Dahili
ye Vekilinin, ikinci meşrutiyet devrinin 1325 ta
rihli Içtimaatı Umumiye Kanununu yarım asır
lık tatbikatından sonra nasıl tağyir ve tahrif et
mek maksadını güttüğü, bir tamim ile, kanunu 
yürürlükten alıkoyduğu hatırlardadır. Yine Dör
düncü Menderes Kabinesinin nasıl ümit ve itimat * 
verici olmak hedefinden başka bir mânası bulun
madığı bugün aşikâr hale gelmiş bulunan bir 
programla Yüksek Meclisten itimat reyi alarak 
mesaiye koyulduğu unutulmamıştır. Bütün bu 
hâdiseler, tatbikata, son kanunlar hükümlerine 
birçok mebus arkadaşların dahi tahmin ve tasav
vurlarını aşan bir keyfîlik istikametinin verilme
sinde Hükümetin bizzat âmil ve müessir olduğu
nu açıkça meydana çıkarmaktadır. 

Demokrat Partinin tatlı vaitlerle vatandaşı 
büyüliyen muhalefet yıllarında 1947 senesinin 
Temmuz ayında, partinin o zamanki lideri bu
günkü Cumhurreisi Sayın Celâl Bayar'm (-în-
sltn hak ve hürriyetlerinin teminatını teşkil ede
cek kanunlar olabileceği gibi bir istibdadın mes
nedi ve vasıtası olan kanunlar da vardır... Bu iti
barla insan hak ve hürriyetlerine riayetkar ol-
mıyan kanunlar üzerinde esaslı surette durmak, 
hele Anayasaya aykırı olanları kanun dışı say
mak ve bunların değiştirilmesi için hemen teşeb
büse geçmekle büyük vatanperverlik vazifesini 
yapmış oluruz.) şeklindeki sözlerinin Hükümetin 
bugünkü tatbikatına makûs istikamette rehberlik 
ettiğine ve bu memlekette, artık program ve taah
hütlerin tahakkuk ettirilmesi, kanunlar ve Esas 
Teşkilât Kanununun itibar görmesi gibi esasi me
seleler bir yana, selim aklın en basit icaplarından 
dahi vatandaşların çoğu zaman mahrum edilmek
te bulunduklarını hayret, dehşet_ve ıstırapla mü
şahede etmemeye imkân yoktur. 

Bütün bu sebeplerle, Hürriyet Partisi Meclis 
Grupu olarak, 4 ncü Menderes Hükümetinin da
hilî siyasetini milletin yegâne ve hakiki mümes-
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sili olup millet namına hakkı hâkimiyeti istimal 
ettiği Anayasamızda mukayyet bulunan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi huzuruna getirerek, hâki
miyetin kayıtsız ve şartsız sahibi olan Türk mil
leti önünde müzakere ve Başvekilden istizah et
meyi vazife sayıyor ve Dahilî Nizamnamenin 157 
nci maddesine tevfikan bu talebimizi kemali 
ehemmiyet ve müstaceliyetle Yüksek Meclisin 
takdir ve kararma arz ediyoruz. 

18 . VIII . 1956 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına : 
Burdur Balıkesir 

Fethi Çelikbaş Enver Güreli 
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Ankara 

Muhlis Ete 
Antalya 

Asım Okur 
Elâzığ 

Selâhattin Toker 
Kocaeli 

Ekrem Alican 
Bursa 

Sabahattin Çıracıoğlu 

Tokad 
Hasan Kangal 

Hatay 
Sekip înal 

Bursa 
Raif Aybar 
Çanakkale 

Safaeddin Karanakçı 
Burdur 

Behçet Kayaalp 

RElS — Okunan takriri müzakeresiz reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... 
Takrir reddedilmiştir, efendim. 

6. - MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
REİS — Bir defa miteakere edilecek madde

lere geçiyoruz. 

, 1> — Sındırgı Belediye Tahsildarı Mustafa N 

Çakırta§'ın, hükümlü olduğu hapis cezası hafa 
kında Adliye ve Arzuhal encümenleri mazbata
ları (5/34) (1) 

REİS — Mazbtayı okuyoruz* 
(Mazbata okundu)» 
RElS — Mazbata hakkında söz istiyen var mı? 
TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Efendim bu 

Mustafa Çakırtaş hakkında mahkemece ittihaz 
edilen karar Arzuhal Encümenince birtakım tah
lillere ve münakaşalara tâbi tutuluyor. Halbuki 
mahkemece verilmiş olan kararların Arzuhal 
veya Adliye Encümenlerince tahlile ve müna
kaşaya tâbi tutulması Anayasaya muhaliftir Bir 
adlî hata dahi işlenmiş olsa bunun düzeltilmesi 
yine adâî mercilere aittir. Binaenaleyh burada 
yapıâmış olan tahlil ve münakaşalar katiyen doğ
ru değildir. Bu eihfete nazarı dikkatinizi celbet-
mek için söz almış bulundum. 

REÎS — Hilmi Dura (Kastamonu). 
HlLMÎ DURA (Kastamonu) — Muhterem ar

kadaşlar, sözlerime benden evvel söz almış bulunan 
arkadaşımızın işaret etmek istediği noktaya temas 
etmekle başlıyacağım. Arkadaşımız buyurdular 
ki; «Mahkeme kararlan B. M. Meclisi encümen
lerinde münakaşa ve tahlil edilmemek icabeder-
ken Arzuhal Encümeni askerî mahkemenin ka
rarım münakaşa etmiştir; bu, Anayasaya aykırı.» 

(i) 6 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

Bendeniz buna iştirak etmediğimi arz etmek is
terim. 

Hususi af, adlî hatanın tesbiti halinde B. M. 
Meclisi tarafından verilir. Bir hâdisede ve bir 
işte adlî hata bulunup bulunmadığını anlamak 
için B. Mi Meclislinin ve alâkalı encümenlerin 
hâdiseyi tetkik etmesi ve bilhassa münakaşa ve 
mütalâa etmesi zaruridir. Aksi takdirde adlî 
hatanın bulunup bulunmadığını öğrenmek im
kânı kalmaz. 

Bu noktaya bu suretle işaret ettikten sonra 
esas meseleye geçiyorum. Adliye Encümenimiz 
hususi affın aleyhindedir, Arzuhal Encümenimiz 
ise gösterdiği mucip sebeplerle, hususi affın le-
hindedir. Her iki encümen de bu görüşünü belir
ten mazbatalar tanzim etmişlerdir. Bendeniz 
şahsan alelûmum affın ve bilhassa hususi affın 
lehinde olan bir kimse değilim. Hususi affm pek 
sarih adlî hata halinde ve bir de pek mühim 
âmme menfaati mülâhazasiyle Büyük Millet 
Meclisi tarafından kabul edilmesi taraftarıyım. 

. Ancak arkadaşlar Arzuhal Encümeninin tebarüz 
ettirdiği gibi hâdisede kanaatimce adlî hata 
vardır. Şu sebeplerle vardır: Er Mustafa Çakır
taş'ııı idaresine bir kamyon veriliyor. Bu kam
yonun da katıldığı 20 - 25 arabalık kafile Eski
şehir'e kadar gidecektir. Her kamyonda erler 
var. Bu vazife eğitim maksadiyle yapılmaktadır 
ve er Mustafa Çakırtaş daha ehliyet almamış
tır. Bu bakımdan yanmda öğretmen olarak bir 
onbaşı bulunuyor. Vazifesi de ikaz etmektir, mü
dahale etmektir ve seyrüseferi tanzim etmektir. 
Talimatnameye göre eğitim maksadiyle yapılan 
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seferlerde arabaların içine hiçbir malzeme ve eş
ya konmaması icabettiği halde talimatname hilâ
fına olarak bu arabalara bomba sandıklan kon
muştur. Ehliyetsiz bir ere direksiyonu, sevkü ida
re tevdi edilmiştir. Yolda bir virajı dönerken 
araba devriliyor. Arabanın içinde bulunan şoför, 
onbaşı ve diğer erlere hiçbir şey olmuyor. Ancak 
talimatname hilâfına arabaya konmuş bulunan 
bomba sandıklarından birisi başına isabet eyleyip 
bir er ölüyor. Yani devrilme hâdisesi doğrudan 
doğruya ölümü intaceden bir hâdise değildir. Çün
kü ölen, yalnîz, talimatname hilâfına konulan 
bomba sandıkları başına isabet eyliyen erdir. Di
ğer erlerin kılma zarar gelmemiştir. 

İkincisi; ehliyet almamış bir ere 200 Km., den 
daha uzun mesafe için arabanın sevk ve'idaresi
nin verilmemesi icabederdi. Arabanın sevk ve 
idaresini verir ve şu kadar mesafeye gideceksin 
derseniz, asker olduğu için emre itaat edecek, bu
radan Eskişehir'e kadar gidecektir. Arabanın kul
lanılması emredilmiş ve kaza da bu yüzden mey
dana gelmiştir. Askerî mahkeme, eri kusurlu bul
muş ve yanındaki onbaşıyı da lâzımgelen ilgiyi 
göstermediği için mahkûm etmiştir. Binaenaleyh 
asıl vazife ve mesuliyetin acemi erde değil, ona öğ
retmenlik vazifesiyle mükellef olan ve bütün sefer 
boyunca ona öğretmenlik eden onbaşıda olması 
lâzımdı. Bunu mahkeme kabul etmiş. Bu er neye 
mahkûm oluyor? 

Encümen diyor ki; tedbirsizlik ve dikkatsiz
likte bulunmuştur. Virajı daha geniş alacaktın, 
şunu yapacaktın, bunu yapacaktın ve saire, ve sai
re... Bendeniz şu noktaya işaret etmek isterim : 
Dikkatsizlik ve tedbirsizlik ehliyeti haiz bir kim
senin araba kullanmasında mevzuubahsolan bir 
şe.ydir. Araba kullanmaya muktedir olmıyan ve 
bir emirle o vazife ile mükellef tutulan insan, 
heyecan ve sair sebeplerle lâzımgelen dikkat ve 
itinayı gösteremez. Heyecanlanma, korku ve bun
ların tesiri altında şaşırma daima mümkündür. 

Ehliyeti olmıyan ve emirle direksiyon basma 
geçirilen bu erden, işin gerektirdiği dikkat ve 
itinayı istiyemezdik ve istiyemeyiz. Esasen hâdi
se de mücerret devrilme neticesi vukubulmuş de
ğildir, talimatname hilâfına konmuş bulunan 
bomba sandığının düşmesinden meydana gelmiş
tir. Eğer bu vasıtada bomba sandığı bulunmasa 
ve bu bomba sandığı talimatname hilâfına usul
süz bir şekilde vasıtaya konmasaydı şüphesiz ki 
bu düşme hâdisesi olmıyacak ve vasıtada bulunan 
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diğer kimseler gibi bunun da burnu dahi kana-
mıyaeaktı. 

Bu itibarla bendeniz Adliye Encümeninin maz
batasına iştirak etmiyorum, ve Arzuhal Encüme
ninin, affı tazammun eden mazbatasının kabulü
nü arz ve rica ediyorum. 

REÎS — Tahir Taşer, buyurun. 
TAHIR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlarım, Hilmi Dura arkadaşımız tamamen 
hukuk prensiplerine aykırı konuşmuşlardır. Bir 
defa hususi affm mahiyeti, hepiniz de biliyorsu
nuz ki, bir atıfettir. Eğer hususi af verilecekse 

> mahkeme kararının hiçbir tahlil ve münakaşası
na girişilmeksizin doğrudan doğruya failin şah
siyeti ve ahlâkı göz önünde tutularak, Meclisçe 
doğrudan doğruya affedilmiştir, şeklinde bir ka
rara bağlanır. Yoksa, Arzuhal Encümeninin ka
rarında ileri sürdüğü gibi, kararın enine boyu
na, derinliğine, genişliğine tahlili ve münakaşaya 
tâbi tutulması asla doğru değildir. Eğer biz bu 
yola başvuracak olursak, mahkeme kararlarının 
hemen hiçbirisinin kıymeti kalmıyacaktır. Böy
lece, adalet müessesesi teşriî organın müdahale
lerine mâruz kalacaktır ki, bu bir tehlikedir... 

Kaldı ki, hâdisede, Adliye Encümeninin bu
yurduğu gibi, tedbirsizlik ve dikkatsizlik de 
mevcuttur. Ceza Kanununun 455 nci maddesin
de, tedbirsizlik ve dikkatsizlikle beraber meslek 
ve sanatte acemilik de mevzuubahistir. Bu erin, 
acemi olduğuna göre, direksiyonun başına geç
memesi lâzımdı. Binaenaleyh, acemiliği sabit ol
duğuna göre fiille netice arasındaki illiyet rabı
tasının mevcudiyeti hiçbir suretle inkâr edile
mez. Binaenaleyh, hâdisede Türk Ceza Kanunu
nun 455 nci maddesindeki anasır tamamiyle 
mevcuttur. Verilen karar doğrudur. Eğer fiille 
netice arasında bir münasebet ve illiyet rabıtası 
mevcudolmasaydı, bu karar Temyiz Malıkeme-
since bozulurdu. Temyiz Mahkemesi tasdik etti
ğine ve fiille netice arasındaki illiyet rabıtasını 
kabul ettiğine göre bu kararı kaldırmak mahke
me kararlarına müdahale etmek demektir. Bil
hassa bu hususu yüksek nazarlarınıza arz ediyo
rum. 

REÎS.— Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN QNAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, bir kaza vukua gelmiş; bir eri
miz bir devrilme neticesi başına bomba sandığı
nın isabetiyle ölmüş. Bu acıdır. Sonra, elinde ol-
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mıyan sbeplerle bu ölüme sebebolan bir başka va
tan evlâdı da yarı ölüm demek olan bir mahkû
miyete uğramıştır. Bu, ikinci bir acıdır. Ben hâ
disenin adliyeye ait kısmı üzerinde (burada bir 
hatayı adlî var mıdır, yok mudur?); yahut dev
rilme hâdisesinin mekanizması üzerinde (acemi
likten mi, dikkatsizlikten mi, başka sebeplerden 
mi kaza vukııag elmiş?).durmıyacağım. Bir nok
tada Meclisin aziz hâtırasına müracaat edeceğim. 

Arkadaşlar, adlî mevzulara, mahkeme karar
larına Meclisin müdahale edip etmemesi keyfi
yeti bu kürsüde günlerce mevzuubahsolmuştur. 
Ve nihayet Meclisi Âliniz bir prensip kararma 
varmış ve demiştir ki, mahkemelerden sâdır ol
muş ve kesbi katiyet etmiş hükümlere Meclis ka
rışmamalıdır. Aksi takdirde arkadaşlar, mahke
meye intikal etmiş karı*- koca kavgalarına kadar 
bütün mahkeme ilâmları sıra ile Meclise gelir, 
bu kadar işlerimiz arasında, sanki işimiz yokmuş 
gibi, bunlarla meşgul olmak vaziyeti hâsıl olur. 

Netice ne olursa olsun arkadaşlar, müsaade 
ederseniz, eski prensip kararımıza sadık kalarak, 
kaziyei muhkeme haline gelmiş işlerde, bunda 

'"adlî hata vardır, yoktur, diye Anayasanın teşriî 
ve icrai kuvvet, diye ayırdığı vazifeleri birbiri
ne karıştı rmıy al im. Bu şekilde hareket ettiğimiz, 
takdirde öyle tahmin ediyorum ki, başımız daha 
dinç olur ve mevzuata, usule, kanuna ve Anaya
samıza daha ziyade riayet etmiş oluruz. 

Şuna da işaret etmek istiyorum, favkalâde 
ahvalde, olabilir ki, bir hatayı adlî bütün bir 
âmme vicdanını rencide eder. fevkalâde, istisnai 
hallerde Meclisin bir murakabe, bir müdahale 
hakkı olabilir. Fakat böyle alelade vukuatla 
Meclisin, teşriî organın, kazai kuvvetin işlerine 
müdahale etmek gibi bir duruma düşmekten te
vakki etmesi çok yerinde olacaktır, kanaatinde
yim. 

REİS — Servet Sezgin, 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar; hâdisenin Adliye Encümeninde 
müzakeresi esnasında bendeniz de Arzuhal Encü
meninin kararma ve mütalâasına uygun olarak 
hâdisede bir adlî hata gördüğüm için mazbataya 
muhalif kaldığımdan arkadaşımız Talıir Taşer'in 
itirazları karşısında söz almak mecburiyetini his
settim. 

Hususi- affın sebeplerinden birisi adlî hata
dır. Diğeri de Yüksek Meclisin atıfet göster-
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mesidir. Adlî hata, doktrinde daima hususi af
fın mesnedi olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Türk ceza Kanunu profesörlerinden Tahir Ta
ner, Faruk Erem, Garb'in Vidal, Manyu ve saire 
gibi bilginlerinin hepsi hususi affın sebeplerinden 
birisi olarak adlî hatayı gösterirler. Arzuhal En
cümeni de hâdisede bir adlî hata mevcudolduğu 
kanaatine vardığımdan burada adlî hatayı gös
termek istemektedir. Bu itibarla mahkeme kara
rını, hattâ dosyasını tetkik edip tavsif tarzlarını, 
vakaların sübutunu ve sair mevzuları incelemekle 
mükelleftir. Bundan tabiî birşey* tasavvur edile
mez. Adlî hatayı Arzuhal Encümeni başka türlü 
nasıl gösterecektir ve bunun esbabı mucibesi ne 
olacaktır? Bunları tâyin için meseleyi incelemek
ten başka bir yol tasavvur edilemez. Adlî hatayı 
gösterebilmek için encümenin mucip sebeplerini 
bilmesi lâzımdır. Bizatihi işin mahiyetini bilmesi 
ve adlî hatanın mevcudolup olmadığını tesbit et
mesi bakımından mahkeme kararını tahlil etmek, 
teşrih etmek zorundadır. Bunu adlî işlere mah
keme kararma müdahale mahiyetinde kabul ve 
telâkki etmek doğru değildir. 

Hâdiseye gelince: Hâdisede bu tahsildar, hü
kümlü, affı istenilen şahsın, acemi erin, ehliyeti 
yoktur. Ordunun şoför ihtiyacını karşılamak için, 
«ivil hayatta şoförlük bilmiyen birçok kimselerin 
dahi yetiştirilmesi mecburiyeti dolayısiyle, birkaç 
ayda şoförlük öğretmek üzere şoförlik eğitimi 
yapmak üzere yollara çıkarılmakta ve bu eğitim 
esnasında hataları tashih etmek için acemi erin ya
nma bir öğretmen onbaşı konulmaktadır. Bu şe
kilde talime çıkan hükümlü acemi olduğu için,, 
arabanın mesafesini biraz açmış, kapamak üze
re hızlandığı gibi virajı açıktan alırken hız 
ve viraj dolayısiyle araba devrilmiş. Arabaya 
sandık, cephane konmaması icabederken, bun
lar konmuş, araba devrilirken bir sandık 
düşerek yoldaki bir şahsm başına çarpmış, 
ölümüne sebebiyet vermiş. 

Bir kere bu hâdisede esas itibariyle ara
banın sevkı idaresinden vazifeli olan öğret
men onbaşının mesul olması lâzımdır, öğret
men onbaşının mesafeyi kapatmak, sürati 
ayar etmek ve sevku idareyi düzenlemek ba
kımından vazifesini lâyıkiyle yapmadığı sa
bit olarak mahkemece mahkûmiyetine karar 
verilmiştir. Bu kâfi değilmiş gibi acemi şo
förün mahkûmiyetine de ayrıca karar verilmiş. 
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Düşünelim bir kere; bir tahsildar, kendisi 

esasında .şoför değildir. Bir vatani vazife 
olarak şoförlük öğrenmeye icbar edilmiştir. 
Vazifesi icabı arabaya binmek, direksiyonu 
kullanmak zorundadır. Yani henüz ehliyet al
madığı, yetişmediği için mecburen bu tali-; 
me iştirak etmiştir. Şu halde arabayı sevk ve 
idarede bizatihi kendi iradesi yoktur. îrade 
olmıyan yerde mesuliyetin mevzuubalısolma-
ması lâzımgelir. Mesuliyet, tedbirsizlik ve 
dikkatsizlikten ötürü asıl öğretmene terettübet-
tikten sonra sırf vazife icabı mutlaka ara
baya binip sevk etmek mecburiyetinde olan 
acemi şoföründe mahkûmiyetine gitmek ha
kikaten hatalıdır. Bu bakımdan hâdisede ad
lî hata olduğuna bendeniz de kanaat getirmiş 
bulunuyorum. 

Arzuhal Encümeni bunları kararında gös
termek suretiyle keyfiyeti affa şayan görmüş
tür. Bu bakımdan Arzuhal Encümeni kararı-

. na bendeniz de iştirak ediyorum. Ortada mah
kemelerin istiklâline her hangi bir müda
haleyi bendeniz tasavvur etmemekteyim. 

Hürmetlerimle arz ederim. 
REİS — Hilmi Dura. 

HİLMİ DURA (Kastamonu) — Efendim, 
Tahir Taşer arkadaşımız hususi affı yalnız atıfet 
sebebine dayandırmaktadırlar. Hususi affın yal
nız bu sebeple verildiğini'zannettikleri içindir ki; 
«Bu bir atıfet işidir, keyfim isterse veririm, iste
mezse vermem, binaenaleyh dosyayı falan oku
maya lüzum yoktu.» diyorlar. Kendilerinin hu
kuk tahsili yaptıkları mektebin ceza kitabında 
«hususi af, yalnız ve münhasıran atıfet sebebiyle 
verilir» denilmemektedir. Atıfet olarak verilebildi
ği gibi adlî hata dolayısiyle de verilebilir ve bu 
takdirde bilhassa verilmelidir. Yani «adlî hatada 
verilmelidir», halbuki atıfet sebebiyle «verilebi
lir». 

Burhanettin Onat üstadımız da bu meselenin 
burada konuşulmasının, kaza organının vazifesi
ne bir nevi müdahale mahiyeti alabileceğini ve 
netice itibariyle affın taraftarı olmadıklarını ifa
de ettiler. Şahsan ben de umumi ve hususi affın 
aleyhindeyim; birçok kereler hususi afların aley
hinde konuştum. Fakat şu hâdisede sarih bir ad
lî hata olduğunu iki saat evvel mazbatayı okurken 
müşahade ettim. Bu hâdisede adlî bir hata olduğu 
bellidir. 
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TAHİR TAŞER (Kırşehir) — ladei muha

keme talebinde bulunsun. 
HİLMİ DURA (Devamla) — Tahir Bey ar

kadaşımız, «iadei muhakeme istesin» diyor. Na
sıl «Anayasa tarafından verilen bir hakkı illâ 
müzakere etmeyin, tatbik etmeyin» diyebilirsiniz? 
Anayasa bana bu hakkı vermiş. Bir vatandaş Mec
lise müracaat ediyor, beni afedin, diyor. Alâkalı 
encümenler tetkik etmiş, af lâzımdır, diğeri değil
dir, diyor. Biz burada rey vereceğiz. Anayasanın 
yazdığı, hukuk kitaplarının yazdığı adlî hata bu 
meselede mevcut mudur, değil midir? Bunu öğren
dikten sonra bu reyimi kullanacağım. Bunu bil
mek kaza organına müdahale midir, rica ederim! 

Bir mesele hakkında müspet veya menfi rey 
vermek için mevzuu kavramış ve kanaat getirmiş 
olmanız lâzımdır. Aksi halde, vicdanınızla kar
şı karşıyasmız, nasıl rey vereceksiniz? Ben size 
yalnız bunu soruyorum. 

REİS — Tahir Taşer. 
TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlar, geçenlerde, yanı Meclis tatile girmez
den önce bu meseleye müşabih bir mesele Yüksek 
Mecliste müzakere edilmiş idi. Hafızalarınızı yok-
larsanız siz de benim noktai nazarımın doğrulu
ğunu tasdik edeceksiniz. Hâdise şudur : 

Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi bir vatanda
şın yaralanmasına sebebiyet vermekten maznun 
bir şahıs hakkında Hatay Ağır Ceza Mahkemesi 
9 ay hapis cezası vermiş; yine Arzuhal Encüme
ni mahkeme kararını enine boyuna, derinliğine 
genişliğine birtakım tahlillere, tenkidlere, faulle
re tâbi tutmak suretiyle bu vatandaşın cezasının 
affedilmesi için karar vermişti. Fakat Adliye En
cümeni (yine bu hâdisede olduğu gibi) o vatan
daşın fiiliyle netice arasında bir illiyet rabıtası gör
düğünden Arzuhal Encümeninin kararma mu
halif olarak bir karar veriyor ve bu vatandaşın af 
talebinin reddi cihetine gidiyor. 

Yüksek Meclis bu meseleyi bugünkü gibi mü
zakere etmiştir. Neticede bu vatandaşın af talebi 
Yüksek Meclisçe kabul edilmiyerek Adliye En
cümeni kararı veçhile reddedilmiştir. Hâdise ay
nı, sebep aynı ve suç aynıdır. Aynı sebep ve şart
lar altında cereyan eden bir müzakere o vatanda
şın talebinin aleyhine neticelendiğine göre şimdi 
bu kimsenin lehinde konuşmanın veya bu müza
kerenin seyrini bu vatandaşın lehine sürükleme
nin sebep ve mânasını anlıyamıyorum. Gerçi Bü
yük Meclis hâkimdir ve istexüği gibi karar vere-
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bilir, fakat bu kararın hukuk ve adlî prensiplere 
uygun olması şarttır. Eğer hâdisede bir adlî ha
ta varsa, bunun düzeltilmesi Yüksek Meclise düş
mez. Kanun yolları ile düzeltilmesi mümkündür. 
Eğer hâdise Temyiz Mahkemesinin tetkikinden 
geçmiyerek kesinleşmişse yazılı emir yolu vardır. 
Eğer Temyiz Mahkemesinin tetkikinden geçmiş 
ve bu suretle kesinleşmişse, yeni delillerin zuhu
ru halinde, iadei muhakeme yolu vardır. Bu 
vatandaşın iadei muhakeme yoluna başvurmıya-
rak Yüksek Meclisin atıfetine başvurmasını doğ
ru bir hareket olarak kabul etmiyorum. Fakat bir 
vatandaş olarak Meclise müracaat edebilir, Mec
lis hisleriyle hareket edebilir. Fakat Arzuhal 
Encümeninin bunu mesnetsiz, indî mütalâalara 
tâbi tutması kaza kuvvetine karşı bir müdahale
dir. Adliye Encümeninin vermiş olduğu karar 
muvacehesinde arz ediyorum : Fiil ile netice ara
sındaki münasebet gayet sarihtir, kanunidir. 

Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinde 
tedbirsizlik, dikkatsizlik, sanat ve meslekte acemi
lik yüzünden suç işliyenlere mezkûr maddede ya
zılı olan ceza verilir. Eğer bu askeride bir emir 
verilmek suretiyle- direksiyon başına geçirilmişse 
âmirin verdiği bu emir madunu hiçbir suretle 
bağlamaz. Bu, olsa olsa mahkeme kararında maz
nun lehine" takdirî bir tahfif sebebi olabilir. Bu
nun cezası iki seneden başlaması icabederkcıı bu 
askere verilen ceza altı ay yirmi gmı& düşürül
müştür ki, bu bakımdan mahkeme bu maznunun 
lehinde hareket etmiş ve bir ceza vermiştir. Ceza 
verildikten ve kesinleştikten,sonra bu cezanın kal
dırılması doğru değildir. Çünkü bu, doğrudan 
doğruya adliyeye müdaheledir ki, Arzuhal En
cümenince yazıldığı gibi bir mütalâa- dermeyan 
edilmeksizin atıfet kabilinden olarak bu vatan
daş hakkında verilen ceza affedilmiştir, şeklinde 
bir karar verilseydi buna hürmet ederdim. Fakat 
böyle mahkeme kararını yok edercesine, birtakım 
şahsi ve indî mülâhazalarla huzurunuza getirilen 
bu af talebini aynen kabul etmemize imkân gör
müyorum. Bu hal doğrudan doğruya kaza kuv
vetine bir müdahaledir. Sizlerin, kaza kuvvetine 
müdahale etmiyecek şekilde anlayış göstereceği
nizden ve reylerinizi ona göre vereceğinizden 
emin bulunuyorum. 

REİS — Encümen. 
4RZUHAL ENCÜMENİ REİSİ ABDÜR-

RAHMAN FAHRİ A&AOĞLU (Konya) — 
Muhterem arkadaşlar, muhterem arkadaşları-
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iniz Hilmi Dura ve Servet Sezgin 'hâdiseyi ve 
encümenimizin noktainazarını etraflıca izah et
tikleri için, bendeniz temas edilmiyen meselele
re mümkün olduğu kadar (kısaca temas edece
ğim. 

Evvelâ tatilden evvel görüşülüp reddedilen 
hâdiseden kısaca baıhsetmelk isterim. Tedbirsiz
lik, dikkatsizlik ve nizaonata riayetsizlik gibi 
sebeplerle, Hatay Ağır Ceza Makkeımesmee 
mahkûmiyet 'kararı verilmiştir. Yine encümeni
miz, o şahsı, 'hâdisenin lâyıkiyle tetkik ve tahlil 
edilmemiş olmasından dolayı affa şayan görmüş 
ve meseleyi bu şekilde Yüksek Heyete takdim 
etmişti. Fakat reddedildi. 

Muhterem arkadaşlar, o hâdisenin bu hâdise 
ile uzak yakın hiobir alâkası yoktur. . 

t AHİR TAŞER (Kırşehir) — Ayındır, aynı
dır. 

ARZUHAL ENCÜMENİ REİSÎ ABDÜR-
RAHMAN FAHRİ AÖAOĞLU (Devamla) — 
Aynı değildir efendim. Yanlış söylüyorsunuz. 

TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Ajandır, hiç
bir farda yoktur... 

REİS — Karşılıklı ıkonuşmıyahnı, efendim. 
ARZUHAL ENCÜMENİ REİSİ A&DÜR-

RAHMAN FAHRİ AÖAOĞLU (Devamla) — 
Evvelâ arkadaşlar o hâdisede oıahkımı olan zat 
iradesiyle ve ihtiyarı ile otomobili sürmüştür. 
Şimdiki <h âdisHlc ise irade ve ihtiyar yoktur. 

TAHİR TAŞER (Kırşohir) -J İki hâdise de 
aynıdır, beyefendi. 

REİS — Talbir Beyefendi, hatibin sözünü 
kepmeyiniz ve karşılıklı konuşmaktan sarfına
zar ediniz. 

A. FAHRİ AĞAOĞLU (Devamla) — O hâ
disede irâde ve ihtiyarı ile otomobili sürmüş
tür. İkinci fark, arkadaşlar, otomobil yaralanan 
şahsa çarpmıştır. Biz bunu gaibi* görmedik, mah
keme sabit görmüştür. Heyeti Umumiye bizim 
ııoktaiııazari'mrza iştirak etmedi. Bu hâdise öy
le değildir. Dikkat buyurun, o hâdisede yara
lanan şalhıs yandan mı çarpmıştır, önden mi. 
arkadan mı -belli değildir. Burada böyle değil
dir. Burada kamyona Ibomiba «andıkları kon
muştur. Kamyon devrildiği zaman Ibu (bomba 
sandıklar] ndan 'biri ölüme sefbdbiyet vermiştir. 
Hâdise aşikârdır. 

TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Tahlil yapa
mazsınız, 
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A. FAHRÎ AĞAOĞLU (Devamla) — Ya

parız, mafakeme nasıl ta/hlil yaparsa biz de me
bus olaralv yaparız. 

Hem. senin söylediğin indî, şahsi ve mesnet
siz sözlerini biz sükûnetle dinledik. Biraz da siz 
sükût edin, sabırla dinlemeyi öğrenin. 

Muhterem arkadaşlar, umumi af müessese
si tanı bir atıfet müessesesidir. Orada Büyük 
Millet Meclisi hakkı hükümranisine dayanarak 
bir, iki maddelik af kanunu çıkarır. 

Hususi af müessesesine gelince, bu, bir taraf
tan bir atıfet, bir taraftan da adlî yollarla tas
hihine imkân olmıyan vakalarda hatayı tashih 
müessesesidir. Meselâ; «iadei muhakeme istenil
sin» diyorlar. Muhterem arkadaşlar, malûmu
nuzdur" ki, iadei muhakeme için bâzı şartların 
bulunması lâzımdır. Meselâ delillerin sahteliği, 
şahitlerin yalan söylediği sabit olacak ve saire... 
Burada böyle bir şey akla gelebilir mi l Tashihi 
karar yolu var. Bu da mahkûma ait değildir. 
Başmüddeiuiııumiye veya Askerî Temyiz Müd
deiumumisine aittir. İtiraz yolu da aynıdır. 
Mahkûmun itiraz hakkı 3roktur. 

Arkadaşlar, Temyiz Dairesi bir kararı tas
dik eder veya nakzederse, yine Temyiz nezdin-
deki müddeiumumi, heyeti umumiyeye itiraz ede
bilir. Mahkûmun itiraz etmeye de hakkı yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, bu vakada, bu yollar
dan birisine dahi gitmek imkânı yoktur. Aske
rî Temyiz Mahkemesi, (askerî mahkeme demiyo
rum, o, beraet kararı vermiştir) takdire tecavüz 
ederek hâdisede suç var diye bozmuş, mahkeme 
de bu bozmaya ıttıla etmek suretiyle karar ver
miştir. 

Muhterem arkadaşlar, hususi af için müra
caat edecek olan insan bir sebep gösterecektir. 
Yüksek Heyetiniz namına vazife gören encüme
nimiz de kendisine gelen istidaları, haklı sebep
lere istinadettirnıek suretiyle sizin takdirinize 
arz edecektir. Bu, bir atıfet müessesesidir, affe
din diye nasıl gelebilir. Meclisi Âliye yüzlerce 
müracaat vardır, haftalık karar cetvellerini tet
kik buyurursanız görürsünüz, hakikaten lâyık 
gördüklerimizi Adliye Encümenine inha ediyo
ruz, kabul ederse Heyeti Umumiyeye geliyor, 
kabul etmezse iade ediyor. Bazan Adliye Encü
meninin mazbatasına iştirak ediyor, muameleye 
mahal yoktur, diyoruz. Bazan da Heyeti Uıııu-
miyenin hakemliğine arz ediyoruz. 
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Muhterem arkadaşlar, mahkemelerin hüküm 
ve kararlarını ne Büyük Millet Meclisi ne Hükü
met tehir edemez. Anayasanın 54 ncü maddesi 
sarihtir. «Mahkemelerin mukarreratını Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve icra Vekilleri Heyeti 
hiçbir veçhile tebdil ve tağyir ve tehir ve infazı 
ahkâmına mümaneat edemez.» 

Arkadaşlar bu kaidenin bir istisnası var. i»u 
istisna af tır. Çünkü umumi ve hususi af Türki-
3-e Büyük Millet Meclisinin hukuku hükümra-
nisiııdendir. Burada artık mahkeme kararının 
tehiri diye bir şey mevzııubahsolamaz. Mahke
menin kararlarını Büyük Millet Meclisi tetkik 
ve tahlil edemez. .Bunun da iki istisnası vardır. 
Birisi hususi af. Biz hususi affı, Heyeti Umumi
yeye takdim ederken; mahkûmun şahsına daya
nan, sebeplere veya adlî hatalara istinadettir
nıek mecburiyetindeyiz, Bu sebeple de mahkeme 
kararlarının bâzı noktalarını tahlil edeceğiz. 
Bu, hiçbir zaman müdahale değildir. Nitekim maz
batamızda da müdahaleyi tazammun eden bir 
ima dahi yoktur. 

Arkadaşlar, ikinci istisna şudur: 
Temyiz Mahkemesi reis ve azalan vazifele

rine taallûk eden suçlardan dolayı Divanı Âli
ye sevk edilir.- Bunları sevk edecek Büyük Millet 
Meclisidir.' B. M. Meclisi bunları Divanı Âliye 
sevk ederken elbette onların vazifelerine taal
lûk eden meseleleri ve saireyi, kanun hüküm! e-
lerini tetkik edecektir, İşte bu da istisnadır. 

Muhterem arkadaşlar, muhterem arkadaşı
mız Tahir Taşer, «Bu er, emir kanunsuz ise yap
mamalıydı, memur kanunsuz emri yapmamak
la mükelleftir.» diyor. Hayır arkadaşlar, asker
likte böyle bir şey yoktur. Böyle bir yola gitmek 
askerî nizamatı altüst eder. Bu itibarla askerlik
te vazifede itaat vardır, her asker aklığı emri 
tatbik ile mükelleftir. Ancak vazife dışındadır ki 
bir şeyi yapıp yapmamak mevzuubahsolabiJ'ir. 
Burada askere, emir verilmiştir, iebaridir, emri 
cebrî vardır, âmir mücbir, memur da mecbur
dur. İş iradî ve ihtiyari değildir. Takdir yüksek 
heyetinizindir. 

REİS — Efendim, kifayet takriri gelmiş bu
lunuyor. Son söz mlletvekilnin olması hasebiyle 
Sebati arkadaşımıza söz vereceğim. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Usul hakkında söz 
rica edeceğim. 

REİS — Usul hakkındaki beyanınız ne ola
caktır ? 
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İZZET AKÇAL (Eize) — Buna komisyonca 

el konulması İçtüzüğe uygun değildir, izah ede
ceğim. 

REİS — Buyurun. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Efendim, bu ka

bil hâdiseler Dilekçe Komisyonunca Meclisi 
Âliye mütaaddit defalar intikal ettirilmiş bu
lunmaktadır. 1955 yılında İçtüzüğün 53 ncü 
maddesi mahza bu kabîl .imkânları önlemek ve 
kazai kararları her hangi bir suretle zedelemek 
imkânını vermemek için tadil edilmiş bulunmak
tadır. Bu tadili müsaadenizle okuyayım. 

28 Kasım 1955 tadili : ^ 
«Encümen kendisine havale edilen arzuhali 

aşağıdaki esaslara göre tetkik eder: 
1. Müracaat : 
A) Adlî, idari ve askerî kaza mercilerinden 

birinin kararma iktiran eden, 
B) Adlî, idari ve askerî kaza mercilerin

den birinde tetkik edilmek olan, 
C) Adlî, idari ve askerî kaza mercilerin

den birinin kararma bağlı olan hususlardan şi
kâyeti tazammun ettiği takdirde talebin tetkik 
mevzuu yapılamıyacağı.» 

Aziz arkadaşlarım, âmiri adlî işe vazıyed 
etmiş, askerî mahkemeye vermiş, mahkeme on
başıyı mahkûm etmiş, cezasının affı istenen ne
feri beraet ettirmiş. Temyiz edilmiş. Askerî 
Temyiz Mahkemesi, beraet kararı yerinde de
ğildir demiş, hükmü bozmuş. Hâdiseleri tahlil 
etmiş, bu neticeye varmıştır. Hüküm yine mahke
meye gitmiş, mahkemenin ısrar hakkı vardır, 
fakat mahkeme ısrar etmiyor, mahkûmiyet hük
mü tesis ediyor, mahkûmiyet kararı veriyor. 
Bu karar Temyize gidiyor, Temyiz Mahkemesi 
bir daha tetkik ediyor ve tasdik eyliyor, hüküm 
kesbi katiyet etmiştir, kaziyei muhkeme halini 
almıştır. Anayasanın 54 ncü maddesine göre 
bu hükmü, hiçbir suretle tağyir ve tebdil ede
meyiz. Hükmü tağyir edecek her hangi bir ka
rarı hâdiseye münhasır olarak Büyük Millet 
Meclisi alamaz. Hiçbir suretle infazını tehir 
edemeyiz. Bu hüküm Anayasanın 54 ncü mad
desiyle tesbit edilmiş bir hükümdür. Eğer ko
misyon böyle bir şikâyet dolayısiyle muttali ola

c a k hâdiseyi hükmün esasına girerek tetkik ve 
tahlil etmeksizin af talebi ile buraya getirmiş 
olsaydı, yani atıfet olarak affı teklif etmiş ol
saydı o zaman encümenle beraberdim. O za
man af işini burada konuşmak mümkündü. îeab-

.1956 O : 1 
ettiği takdirde dosya tetkik edilir, §u nokta 
üzerinde, bu nokta üzerinde malûmat edinilir. 
Komisyon raporunda, hâkim hata yapmıştır, 
Temyiz Mahkemesi hata yapmıştır, diye bir dil 
kullanılmaması lâzımgelir. Komisyonun mahke
me kadar bir emek sarf etmesine ve vukuflu 
netice almasına imkân yoktur. Sonra arkadaş
lar, İçtüzük hükmünün bu tadilini boş yere yap
madık ; bu hüküm, zaruretlerin bir ifadesi ola
rak buraya geldi ve kabul edildi. Temyiz Mah
kemesinden bir senede geçen karar adedi üç 
yüz bini aşmaktadır. Hakkının muhtel olduğu 
zannında bulunan her şahıs, encümene müra
caat edecek, encümen bunu tetkik ederek Hey
eti Celileye getirecek. Bizim buradaki bütün 
gayretlerimiz, acaba haksızlığa mâruz kaldı 
mı, kalmadı mı demekten, bu kabîl işleri tetkik 
etmekten ibaret olacaktır. Bu itibarla ben, Ana
yasanın ve İçtüzüğün sarih hükümlerine aykırı 
olan bu raporunu geri almasını, almadığı tak
dirde reddi hususuna rey vermenizi istirham 
ederim. 

REİS — Efendim; kifayet takriri mevcut
tur. Evifayet takririni reye vaz'etmeden evvel sı
rada bulunan bir arkadaşa söz vereceğim. Buyu
run, Sebati Ataman. 

HİLMİ DURA (Kastamonu) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
HİLMİ DURA (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlar; İzzet Akçal arkadaşımız usul hakkın
daki kısa mâruzâtında* Anayasanın 26 ncı mad
desini ilga etmiş bulunmaktadır. Teşkilâtı Esa
siye Kanunumuzun 26 ncı maddesi şöyle der: 
(Umumi ve hususi af ilânı, cezaların tahfif ve 
tahvili Büyük Millet Meclisinin salâhiyeti cüm-
lesindendir.) 

Tamamen usul içinde kalarak arz ediyoruz. 
Şimdi; «f yalnız bir atıfet midir? Yalnız 

atiiettir de başka bir şey değil midir? Bu nok
tadan hareket ederek adlî hatanın hususi sebe
bi olup olmadığı ve binaenaleyh Anayasanın 
26 ncı maddesinin işleyip işlemiyeceği, bu hu
susta müzakerelerin yapılıp yapılamıyacağı hu
susunda maruzatta bulunuyorum. 

Kitabını getirttim. Prof. Tahir Taner'in ese
ridir. Tahir Taşer ve İzzet Akçal arkadaşımızın 
mütalâalarını tamamen ret ve cerhetmektedir bu 
kitap. 
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Bakınız ne diyor: «Temyiz Mahkemesinden 

geçirilerek katiyet haline gelmiş bir hüküm de 
hata edilmiş olduğu anlaşılırsa, bilhassa yazılı 
emir veya sebepleri çok mahdudolan mahkeme
nin iadesi yolundan başka kesbi katiyet etmiş 
bir hükümde hata edilmiş olduğu anlaşılırsa, bu 
cezanın .çektirilmesi adalete münafi olur. İşte 
bu sebeple hatalı olarak hükmedilmiş bir ceza
nın büsbütün kaldırılması veya azaltılması veya 
değiştirilmesi için hususi af yoluna gidilir.) 

Bilhassa şayanı dikkat olan şurasıdır: 
«Hattâ diyebilirim ki,» diyor profesör, «bu 

müesseseye bilhassa adlî hataları bertaraf etmek 
için başvuruluyor.» yoksa hislerimizi tatmin 
için, şuna buna atıfet olsun, diye hususi affa 
gidilemez. Dünyanın her yerinde hususi affa, 
daha çok adlî hata endişesiyle gidilmektedir. 

Binaenaleyh îzzet Akçal arkadaşımızın usul 
hakkındaki maruzatı esasa girdi ve hattâ Ana
yasanın 26 ncı maddesini dahi ilga etti. Bende
niz bu mütalâanın yerinde olmadığına işaret et
mek istedim. 

REÎS — Usul hakkında; Tahir Taşer. 
Tahir Taşer, buyurun... Efendim Dahilî Ni

zamnamenin 89 ncu maddesine göre iki mebu
sa söz vermek mecburiyetindeyiz. 

TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Efendim, bu 
mesele hakkındaki müzakereler henüz kâfi de
ğildir. Mesele kâfi derecede aydınlanmamıştır. 
Bu mevzuda isterdik ki ; Adliye Encümeninde 
bu af aleyhinde karar veren Encümen Sözcüsü 
arkadaş çıksın tezini müdafaa etsin. Burada mı, 
değil mi; bilmiyorum. Yahut da lehte rey ve
ren arkadaşlardan birisi bu tezi müdafaa etsin. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — İşmiza-
zatı veçhiyemden istimbatı ahkâm buyuruyorsu
nuz, Reis Bey! •? 

TAHİR TAŞER (Devamla) — Arkadaşlar, 
arz ettiğim gibi mevzuun derinliğine ve geniş
liğine müzakere edilmesi mecburiyeti vardır. Bu
radan bir karar çıkacak ve bu diğerlerine emsal 
olacaktır. Birçok vatandaşların talepleri ile kar
şılaşacağız ve bütün mesaimizi buna vereceğiz. 
Bunun için.bu mevzuun çok iyi incelenmesi lâ
zımdır. 

REİS — Encümen. 
ARZUHAL ENCÜMENİ REİSİ FAHRİ 

AĞAOĞLU (Konya) — Muhterem arkadaşlar, 
ben yalnız Dahilî Nizamnamenin encümenimize 
verdiği vazife hakkında söz söyliyeceğim. 
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Arkadaşımız İzzet Akçal, Dahilî Nizamname

nin 53 neü maddesinden bahsettiler. Hakikaten 
53 neü madde tadil edildi ve 53 neü madde ile 
alâkalı 59 neu madde de tadil edildi. Bunlar af
tan hariç Büyük Millet Meclisine verilen istida
lar içindir. Dahilî Nizamnamenin 54 neü mad
desi münhasıran af içindir. Dikkat buyurun 53 
neü maddede, af dışındaki arzuhallerin nasıl bir 
muameleye tâbi tutulacağını gösterir ve 54 neü 
madde tadil edilmemiştir. 54 neü madde diyor 
ki 

Madde 54. — Af veya mücazaatm tahfifi 
müstediyatı mahkûmlar veyahut bunların akraba 
veya chibbası tarafından takdim olunabilir. 

Bunların müzakeresinde Adliye Vekilinin ve
yahut göndereceği devair rüesasmdan birinin 
huzuru şarttır. 

Müstediyat nazara şayan görünürse arzuhal 
bir inha kararına merbutan Adliye Encümenine 
gönderilir. 

Bu encümen icabederse bir kanun teklifi ile 
keyfiyeti Heyeti Umumiyeye arz eder. 

Arkadaşlar, bu madde gayet açıktır. Bakidir, 
biç değişmemiştir. Ben sırf bunu tavzih için söz 
aldım. 

REİS — İsmail Kemal Hadımlıoğlu. 
İSMAİL KEMAL HADIMLIOĞLU. (Deniz

li) — Muhterem arkadaşlar, bu hususta iki nok-
tai nazar belirmiştir. Her iki noktai nazarların
da arkadaşlar haklıdırlar. 

İzzet Akçal arkadaşımız; Arzuhal Encüme
nince bu hususta karar verilmesinin ve Arzuhal 
Encümeni mazbatasının burada müzakere edil
mesinin doğru olmadığı hususunda mütalâa der-
meyan ettiler. Filhakika Arzuhal Encümeninin 
de, bu işte adlî hata vardır, diye bir noktai na
zarla Yüksek Meclise gelmemesi icabederdi. Bu 
işte adlî hata vardır, veya yoktur, tezinin ileri 
sürülmesi ancak, - Adliye Encümeninin yetkisi 
dahilindedir. İzzet Akçal arkadaşımız müdafaa
larında bu sebeple haklıdır, diğer arkadaşlarımız 
da haklıdırlar. Çünkü; gerek Teşkilâtı Esasiyede 
gerekse Ceza Kanunumuzun 98 nci maddesinde 
hususi affın ne şekilde olacağı yazılıdır. Mahke
me kararının ne suretle müzakere edileceği belir
miştir, bu hususta fikir dermeyan eden Hilmi 
Dura ve diğer arkadaşlarımızın görüşleri o yön
den haklıdır. Binaenaleyh adlî hataya istinaden 
af yoluna gidilmesi yolundaki Arzuhal Eneüme-
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ni mazbatasının müzakere mevzuu edilerek ka
rara bağlanması doğru değildir. Benim usul hak
kındaki maruzatım bundan ibarettir. 

REÎS — Kifayeti müzakereden evvel son söz 
mebusun olması itibariyle, Sebatı Ataman'a söz 
veriyorum. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Muhte
rem arkadaşlar, hususi af müessesesinin, aynı za
manda atıfet ve bilhassa adlî yollardan tashihi 
mümkün ol mı yan adlî hataların ortadan kaldırıl
ması için kullanılan bir usul olduğu aşikârdır. 
Hilmi Dura ve onun gibi düşünen arkadaşları
mızla bu hususta bir ihtilâfımız yoktur. Bütün 
mesele, bu mevzuda adlî hata var mı, yok mu? Bu, 
bir mahkeme hükmünün hukuk bakımından bu 
hükümde isabet var mı, yok mu, şeklinde bir mü
zakere ve münakaşası mahiyetinde değildir. Adlî 
hata, mutazarrır vatandaşın irae edebileceği açık 
bir vakıadır. Yoksa hukukan münakaşa edilebilir 
noktai nazarların çarpışması demek değildir. 
Mahkeme başka bir içtihatta, Arzuhal Encümeni 
âzası bir başka içtihatta bulunabilir. Bu içtihat
ların çarpışması yeri ise burası değildir. 

Bu içtihatlar iki yolda çarpışırlar. Adlî hata 
vukuu ispat olunmalıdır. Eğer bu er Mustafa Ça-
kırtaş yerine Ahmet Bakıralmaz olduğu sabit ol
saydı burada Temyiz safahatından geçmiş olan 
hâdisede adlî hata vardır, denebilirdi. (Sağdan, 
bravo sesleri) Mahkemenin vermiş olduğu ka
rarda mevcut fiili yapmamış olsaydı, bu bilâhara 
meydana çıkmış olsaydı, bütün mahkeme safa
hatından geçtikten sonra, İra da bir adlî hata -tes

iri! edebilirdi. 
Hâkimler dahi birbirinden ayrı hükümlere 

varabilirler. Bir ağır ceza mahkemesi üç kişidir. 
Bunun ikisi, suçludur der, fakat birisi bunda 
suç yoktur diyebilir, noktai nazarı ayrı olabilir. 
Burada ekalliyette kalanlar vardır. Demek ki, her 
hangi bir hâdisede fikirler muhtelif olabilir. Bu 
demek, mutlaka adlî hata vardır ve bunun mü
nakaşası Büyük Millet Meclisinde yapılır demek 
değildir. Burada mesele, Büyük Millet Meclisi
nin önüne adlî hata diye bir vakanın serilmesi-
dir. 

Şimdi, bir vatandaş, efendim ben mahkûm 
edildim, Temyize müracaat ettim, tasdik edildi, 
iadei muhakemenin bütün adlî yolları kapandı. 
Fakat benim mahkûmiyetim bir adlî hataya isti-
nadeder, diye Büyük Millet Meclisine müracaat 
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ettiğinde, bu adlî hatanın mevcudolup olmadığı
nı Arzuhal Encümeni tetkik etmez, Adliye En
cümeni tetkik eder. Ve Adliye Encümeni de, Bü
yük Millet Meclisinde, İm vatandaşın iddia etti
ği gibi bu dosyayı, şu adlî hata vardır diye, adlî 
hatayı Yüksek Heyetinizin vasati vicdanına hi-
tabedecek şekilde ortaya serer. Yüksek Heyetiniz 
adlî hatanın mevcudiyetini münakaşa etmez, bu 
hatanın mevcudiyeti affa lâyık mı, değil mi diye 
tetkik eder. Affa lâyık görürse karar verip affe
der. Burada adlî hata var mı, yok mu diye müna
kaşa edemeyiz .# Böyle olmadığı takdirde, bütün 
mahkeme hükümlerini burada münakaşa etmek 
ve bir mahkemenin hükmüne doğru değildir, 
isabetli değildir demek lâzımgelir, bu kanaatte 
olan bir ekseriyet bulunabilir. Ama bu ekseriyet 
Temyiz Mahkemesinde olursa bir hüküm ifade 
eder, burada olursa bir hüküm ifade etmez. (Bra
vo sesleri) 

REÎS —- Kifayet takririni okuyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmalar kâfidir, müzakerenin kifayetini 

arz ve teklif ederim. 
Burdur 

M. özbey 

REİS — Turan Güneş Bey, aleyhte mi konu
şacaksınız? (Vazgeçti sesleri) Kifayet hakkında 
başka konuşacak var mı? (Yok sesleri) Kifayeti 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler... Kifayet kabul edilmiştir. 

Arzuhal Encümeninin mazbatasını oyunuza 
arz enliyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Ar
zuhal Encümeninin mazbatası reddedilmiştir. 

2. — Niğde Mebusu Hasan Hay ali Ülkün'ün, 
Arzuhal Encümeninin 30 . IV . 1956 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 3662 saydı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve 
Arzuhal Encümeni mazbatası (4/205) (i) 

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

mı? Mazbatayı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Mazbata kabul edilmiştir. 

3. — Yoz fi ad Mebusu Mahmut Ataman'm, 
Arzuhal Encümeninin i. VI. 1956 tarihli hafta-

(1) 7 s ay ıh matbua zaptın sonundadır, 
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tık karar cetvelindeki 3726 sayılı Kararın Umu
mi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzu
hal Encümeni mazbatası (4/224) (1) 

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

mı? Yok.v Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler,.. Mazbata kabul 
edilmiştir. 

4. — Sivas Mebusu M. Nurettin Turgay'in, 
Arzuhal Encümeninin 15 . VIII. 1956 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 3890 sayılı Kararın Umu
mi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzu
hal Encümeni mazbatası (4/240) (2) 

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

mı? Yok. Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretti cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/539, 548, 549) 

RElS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen var mı? 

* EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Söz istiyo
rum. 

REİS — Sırrı At al ay Bey daha evvel tahri
ren söz almış olduğu için ilk söz kendisinindir, 
buyurun. 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Bendeniz 
usul hakkında söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Efendim, 

Maliye Vekili yoktur, olmadığına göre kendisine 
taallûk eden bu kanunun müzakeresine geçebilir 
miyiz? Çünkü sorulacak suallerimiz vardır. 

REİS — Efendim, Heyeti Vekileden Maliye 
Vekilinin huzuru ile bu lâyihanın müzakeresi 
meşruttur. Maliye Müsteşarı veya Maliye r'üesa-
smdan birisi varsa müzakere edebiliriz. (Yok 
sesleri) 

O halde müzakereye devam imkânı yoktur. 

(1) 8 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 9 saydı matbua zaptın sonundadır. 
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Binaenaleyh bu lâyihanın müzakeresinden sarfı
nazar ediyoruz, gelecek gündeme bırakıyoruz. 

6. — Denizli Mebusu Baha Akşît'in Arzuhal 
Encümeninin 30 .V . 1956 tarihli haftalık karar 
cetvelindeki 3716 sayılı Kararın Umumi Heyette 
görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni 
mazbatası (4/223) (1) 

REİS — Mazbatayı okutuyorum, efendim. 
(Arzuhal Encümeni mazbatası okundu.) 
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı? Yoktur. Mazbatayı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Mazbata kabul 
edilmiştir. 

Birinci müzakeresi yapılacak maddelere ge
çiyoruz, efendim. 

7. — Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcıoğlu'-
nun, Halk Bankası ve Halk Sandıklan hakkın
daki Kanunun 5652 sayılı Kanunla değiştirilen 
1 nci maddesiyle ikinci maddesinin A ben
dinin tadili hakkında kanun teklifi ve Ticaret, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(2/280) (2) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz istiyen var mı, efendim? 

Sadettin Yalm, buyurun efendim. 
Ticaret Vekili buradalar mı, efendim? (Bu

rada sesleri) 
Sadettin Beyefendi, buyurun efendim. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlar, yarım milyona yaklaşan küçük es
naf ve sanatkârımızı alâkadar eden, Çorum 
Mebusu Hüseyin Ortakcıoğlu arkadaşımızın, 
Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki 
5652 sayılı Kanunun birinci maddesiyle ikinci 
maddesinin (A) bendinin tadili suretiyle banka 
sermayesinin 150 milyon liraya çıkarılması hak
kındaki kanun teklifini büyük bir zevkle benim
sedim. Bi,r esnaf ailesini vasati .olarak altı nü
fus kabul edersek üç milyona yakın vatanda
şımızın istifadesine arz olunan bu kanun tekli
finin, iktidarımızın, memleketimizin, Türkiye'
mizin her husuta topyekûn kalkınmasındaki ça
lışmalarına uygun olarak hakikaten nesillerden 
nesillere, dededen toruna sermayesizlikten in-

(1) 11 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 12 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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kişaf edememiş küçük sanatkârlarımızı ve es
nafımızı sevindirecek, onların yapıcı kudretle
rini bugünkü teknik imkânlariyle teçhiz ede
rek hem kendilerine, hem memlekete daha fay
dalı bir hale getirecektir. 

Kanun teklifini yapan arkadaşı ve kanunu 
benimsiyen komisyonları ve Hükümetimizi teb
rik ederken bilhassa Ticaret ve Maliye komis
yonlarının esbabı mucibelerindeki sarahat ve 
anlayışa medyunu şükranım. Küçük esnaf- ve 
sanatkârlarımızın icabında işliyecekleri bir mal
zemeyi almak için lâzım olan 500 lirayı bulmak 
için başvurmadıkları kapı kalmaz. Aile efra
dının nafakasını temin etmek için cirosunu ar
tırması lâzımgelse bir yerden para bulamaz. 
Ya murabahacıya başvuracak, veyahut mevcut 
bankalara kendi kredisi olmadığı için bin min
net ile iki tüccar kefil göstermek suretiyle ve üç 
ay vâdeyle ve müşkülâtla para alabilecek. Hal
buki arkadaşlar, bugün Halk Bankası Esnaf ve 
Kefalet kooperatiflerinin bulunduğu şehir ve 
kasabalardaki küçük esnaf ve sanatkârımızın 
yüzü gülmektedir. İş hacımları genişlemiş, refah
ları mümkün mertebe artmış, ticaretleri yoluna 
girmiştir. Zira dün hiç telâkki edilen bu esnaf 
bugün birbirlerine karşılıklı kefil olmak sure
tiyle 9 ay vâde ile 5 bin liraya kadar para ala
bilmektedirler. Kalkman bu esnafımız kendile
rine küçük sanayi çarşıları yapmakta, dükkân sa
hibi de olmaktadırlar'. Nitekim bundan 10 gün 
kadar evvel İzmit'de 92 dükkânı ihtiva eden 
bir sanayi mahallesinin ihalesi yapılmıştır, bu
günlerde temeli atılacaktır. İnşallah diğer şehir 
ve kasabalarımızda da bir an evvel bu temeller 
atılır. 

Düne kadar müşkülât içinde olan seyyar ve 
küçük esnaf Halk Bankası ve Esnaf Kefalet Ko
operatiflerinin yardımiyle hergün biraz daha 
ileri giderek memleketimiz iktisadiyatına ve sa
nayiine faydalı olmaktadırlar. Bilhassa muhte
rem Meclisimizin bu esnafı himaye maksadiyle 
Kazanç Vergisinden muafiyet, kanununu kabul 
etmesiyle kendilerine gösterilen alâkayı müdrik 
olan bu vatandaşlar minnettardırlar. 

Yukarda zikrettiğim sebeplerle Ticaret Encü
meninin mazbatasında zikrettiği gibi köylü, zür
ra, vatandaşlarımızın Ziraat Bankası var, tüccar
larımızın hizmetinde birçok bankalarımız var. 
Bunların yanında Halk Bankasının da 150 mil-
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yon lira sermayesi olmalıdır. Bu itibarla Bütçe 
Encümeninin, beş senede onar milyon lira olmak' 
suretiyle elli milyon lira ile iştiraki hususundaki 
teklifi yerinde değildir. Yani Hazinenin elli mil
yon lira ile iştiraki kâfi değildir. 

Ticaret Encümeni mazbatasında kaydedildiği 
şekilde bu sermayenin bütçeden 150 milyon lira 
olarak kabuliyle 10 ncu Devre Büyük Millet Mec
lisimizin hayırlı karaları arasına girsin. İsminin 
de Türkiye Halk Bankası olarak vasıflandırılma-
sma lüzum vardır. Esbabı mucibe mazbatasında 
yazıldığı üzere, Kocaeli^ vilâyetinin merkezi olan 
İzmit'imizde de bu ihtiyaç çok evvel 28 sene 
evvel düşünülmüş ve benim de müessisi bulundu
ğum Kocaeli Halk Bankası vardır. İsim müşa
behetinden bâzı yanlışlıklar olmaktadır. 

Çok muhterem arkadaşlarım; tafsilâtiyle izah 
ettiğim hususları hepinizin malûmatı olduğu üze
re bu bankamıza yakın alâka göstermek su
retiyle küçük esnaf ve sanatkârın kalkınmasında 
iktidarımız da bütün hüsnüniyetini ortaya at
maktadır. Küçük esnafımızın yakın alâka ve ser
mayeye ihtiyaçları vardır. Muhterem Meclis 
arkadaşlarımızın da bu kanaatte olduklarından 
eminim. 

Bu münasebetle Ticaret Encümeni mazbatası
nın ikinci maddesinin aynen kabulünü istiyen 
bir takrir veriyorum, kabulünü sizlerden rica 
ve istirham ediyorum. 

REİS — Behzat Bilgin. 
BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Muhterem 

arkadaşlarım; Bütçe Encümeni mazbatasına ek
lenmiş olan muhalefet şerhimden anlaşılmış ola
cağı veçhile, esasa ve metinde tesbit edilmiş 
olan iştirak haddi mevzuuna muhalif kaldım. Bu
nun sebepleri ile, bu husustaki teklifimi arz ede
ceğim. 

Efendim; Halk Bankasının memleket çapın
da ifa etmekte olduğu hizmetin ehemmiyeti cüm
lece malûmdur. Memlekette miktarı yarım mil
yona yaklaşan bir esnaf ve küçük sanatkâr züm
resi vardır ki, bunların ekonomimize ve millî is
tihsale yardımları hakikaten himayeye muhtaç 
ve dikkate şayan bir dereceyi bulmuş bulunmak
tadır. Bu mucip sebeple esnaf ve küçük sanatkâr
lar için bir kredi membaı bulmak zarureti hâsıl 
olmuştur. Malûmâlileri olduğu veçhile bu kredi 
meselesi çiftçilerimiz için Ziraat Bankası kana-
liyle fiilen halledilmiş olduğu gibi, ticaret ve sa-
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nayi erbabı için, gerek Ziraat Bankası, gerekse 
millî bankalar kanaliyle halen halledilmiş du
rumdadır. Ancak esnaf ve" küçük sanatkârlar ge
rek sermaye kifayetsizliği, gerek itibar ve kefa
let teminindeki kifayetsizliği dolayısiyle, bit kre
dileri sağlamaları hususunda oldukça güç du
rumda idi. Halk Bankası bu ihtiyaca bir cevap 
olmak üzere tesis edilmişti. Bilhassa bankanın 
1950 den itibaren mühim bir inkişaf gösterdiği 
takdirle müşahede edilmektedir. Sermaye duru
mu kısaca gözden geçirilirse 1948 de 1 400 000, 
1950 de 2 700 000 liraya iblâğ olunmuş ve 1955 
sonunda da 11 000 000 lirayı aşmış ve bu serma
yenin itibari miktarı 20 milyona baliğ olmuştur. 
Bu sermayeye maliyenin iştiraki 1 200 000 den 
ibaret kalmış, diğer bankalar 2 400 244, özel ida
reler 1 863 000 lira, belediyeler 2 milyon 46 bin 
lira; kooperatifler 1 milyon 325 bin lira; ticaret 
odaları 61 bin lira, ve eşhas 2 milyon 719 bin li
radır. 

Bu ödenmiş sermayeye mukabil bankanın iti
bari sermayesi de 20 milyon liradan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu inkişafa rağmen 
bu sermayenin Türkiye'deki kesif ve gittikçe art
maya müsait esnaf ve küçük sanatkârların ihti
yacına kâfi gelmediği eümlenizce malûm bir ha
kikattir. Bu itibarla Halk Bankasının teşkilâtını 
genişletmek suretiyle bütün dış merkezlerde halk 
sandıkları vasıtasiyle, nahiyelerde de, teşkilâtını 
kurarak esnaf ve küçük sanatkârların kredi ih
tiyacını karşılaması ortada ciddî ve hakiki bir 
mevzuu olarak mevcuttur. 

Yalnız bu sermayenin tekevvünü için mev
cut kaynaklar kifayetsizdir. Gerek vilâyetlerin 
gerek belediyelerin seneden seneye bir miktar 
iştirakini mevzuat âmir ise de bu artış ihtiyaca 
nispetle son derece batidir. Keza eşhasın iştira
ki bankanın kendi çapına göre mühim bir miktarı 
haiz '"bulunmasına rağmen kâfi değildir. Bu iti-
ibarla pek 'haklı olaralk ibankanm sermayesinin 
Ziraat Bankasında olduğu gibi, ihtiyaca cevap 
verecek Şekilde yükseltilmesi düşünülmektedir, 
Bütçe Encümeninde keyfiyet müzakere edilir
ken 150 'milyon liranın zarureti kabul edilmiş
tir. Fakat ikinci maddenin müzakeresine geçildiği 
zaman bu 150 milyon liralık sermayeye Devletin 
iştirakini - her sene .10 milyon lira ile - 50 mil
yonla tahdit mülâhazası ileri sürülmüştür. Encü
meni bu mülâhazaya sevk eden sebep, şu iki 
noktada toplanır : 
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Banfkanın -bir Halk Bankası mahiyetini mu

hafaza etmesi ve Devlet 'bankası haline inkılâb-
etmemes'i fikrî. Bankanın Devlet ''bankası haline 
inkılâbetmemesi fikri tamamen nazari olarak mak
bul görülebilir. Ancak 150 milyon stermaye ile ku
rulacak .bir bankada halk sermayesinin galip bir 
miktarda olması için İcabeder ki 50 milyonluk 
Devlet sermayesine mukabil hiç olmazsa aynı 
müddet zarfında mütebaki 100 milyon lirayı 
temin edecek olan gerek belediye, gerekse hu
susi muhasebe ve gerekse eşhasın bir iştiraki 
mutasavver olsun. 'Böyle bir iştirake imkân ol
madığı sarih olarak görülmektedir. Belediye ve 
hususi idarelerin iştiraki mahduttur. Demin 
arz ettiğim miktarlarla bunun çapı anlaşılmış
tır. 

Bu bankaya Halk Bankası vasfını verecek 
hususi şahıslara gelince : Bu iştiraki temin ede
cek bir müeyyide 'koymaya imkân yoktur. % 2 
gibi son derece cüz'i bir dividant temin etmesi 
bu bankaya iştiraki cazip kılmaktan uzaktır. 

Encümenimizdeki müzakereler esnasında de
nilmiştir 'ki; hisseye sahibolan esnafa kredi te
min edeceği için banka kredisinden faydalan
an ak istiyen esnafın adedi süratle artacaktır. 
Halbuki Devletin bankaya fiilen iştiraki ile bu 
imkânın meydana gelemiyeceği müsellemdir. 
Çünkü kooperatif banka olsa idi ortaklarına 
ikrazatta bulunmak mümkündü. Devletin işti
rak ettiği bankanın ikraza tını ortaklarına has
retmesine imkân olmıyacağı aşikârdır. Serma
ye kaynağından en büyük nispeti Devletin his
sesi olacağına göre yalnız ortaklarının değil, 
bütün esnafın istifadesine açık olacaktır. 

Devlet iftira kinin 50 milyon lira ile tahdidi 
halinde diğer iştiraklerle birlikte bu müddet 
zarfında banka sermayesi ancak 65 - 70 milyon 
lira olması 'mümkündür. Esasen 'buna rağmen 
Devlet hissesi yine galip olacaktır. On iki mil
yon lira sermayeden bugün bir milyon iki yüz 
bin lirası maliyenindir. 'Maliye Ibirincl senede 
on milyon; ikinci senede de on milyon lira te
diye* ettiği anda maliyenin sermayesi yirmi beş 
•milyon liraya baliğ olacaktır ki, bunu uyanın
da hususi sermayenin miktarı on milyon lira
dan ibaret kalacaktır. Yani daha birinci veya 
ikinci "senesinden itibaren banka. Halk Bankası 
olmak vasfını kaybedecektir. Binaenaleh, arz 
ettiğim gibi, bankanın yalnız isminde münde
miç bulunan, Halk Bankası vasfı nazaridir. 50 
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'milyonluk Devlet kontriıbüsyonu bankanın muh
taç bulunduğu sermayeyi temine kâfi gelmiye-
ceğinden ve esasen 150 milyon sermayenin lü
zumuna Bütçe Encümenince de kanaat getiril
miş bulunduğundan (bendeniz encümence 50 
milyon lira olarak tesbit ve ıkatoul edilen işti
rakin 100 ımilyona çıkarılmasını teklif etmek
teyim. Bu meblağ Devletçe 10 sene içinde tedi
ye edilecektir. Bu müddet zarfında <banka ser
mayecine 40 milyon lira da halk ıkontrübüsyonu 
ilâve edilirse sermaye yine 150 milyon lirayı 
bulacaik demektir. 

Bu itibarla 'bendeniz maliyenin barakaya iş
tirak hissesinin 50 milyondan 100 milyona çı
karılmasını arz ve teklif ediyorum. 

.REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA

MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlarım, 
her şeyden önce Bütçe Encümeninizin Halk Ban
kası konfederasyonunun ehemmiyeti ve küçük 
sanatkârlar ile, küçük esnafa kredi temini mev-
zuunun memleket iktisadiyatında cidden hayati 
önemi hakkında, gerek Sadettin Yalım, gerekse 
Behzat Bilgin arkadaşlarımız ile tamamen hem
fikir olduğumuzu arz etmek isterim. Bu itibarla, 
Bütçe Encümeni; Ortakcıoğlu arkadaşımızın ka
nun teklifinde derpiş edilen sermayenin 150 mil
yona çıkarılması ve bu 150 milyona Devletin de 
beş senede 10 ar milyon olmak suretiyle elli mil
yon lira ile iştirak etmesi prensiplerini kabul et
miş bulunmaktadır. 

Her iki arkadaşımızın teklifleriyle Bütçe En
cümeninin şekli arasında, hakikatte bugün için 
ve beş seneye sâri ve şâmil ve istikbal için fiilen 
hiçbir fark olmadığını ifade etmek isterim. 

Sadettin Yalım arkadaşımız, Hükümetin işti
rakini plâfon tammıyan, gayrimuayen bir işti
raki tazammun eden Ticaret Encümeni maddeleri
nin kabul edilmesini teklif ediyorlar. Behzat Bil
gin arkadaşımız ise, Hükümet iştirakinin 100 
milyon liraya çıkarılması noktasını ileriye sürü
yorlar. Her iki fikir de yani, 100 milyon lira da 
olsa, gayrimuayyen bir miktar da olsa devletin 
Halk Bankası sermayesine iştirak mürettebatı 
olan bütçesine koyacağı 10 milyon lira değişmi-
yeceğine göre gerek Bütçe Encümeninin teklifi 
gerek Sadettin Yalım ve gerekse Behzat Bilgin 
arkadaşımızın teklifleri beş sene müddetle aynı 
neticei fiiliye ve maddiyeyi sağlamakta devam 
edecektir. Bunda beş sene müddetle hiçbir fark 
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olmıyaeaktır. Bu teklifler kabul edilirse beşinci 
seneden itibaren hükümet her sene gene 10 mil
yonu ödemekte devam edecektir. Bütçe Encüme
niniz, beş seneden uzun on sene gibi bir müddetle 
hükümeti takyit altına koyacak bir hükmü ka
bul etmekte mahzur gördü. Maksadı temin ede
bilmek için beş sene müddetle her sene 10 milyon 
liralık iştirakin kâfi geleceğini düşündü. Çünkü 
beş sene de iktisadi hayatımızın değişmesini ica-
bettirecek bir devredir. Malûmu âliniz iktisatta 
uzun devre, kısa devre, orta devre nazariyeleri 
vardır. Yani orta devreyi teşkil edecek bir devre
de memleketin iktisadi hayatında iktisadi şart
larında vâki olacak inkişaflar ne derecelere va
racak? Bu durumda bunlar ancak 5 sene sonra 
belli olabilecek. Bunun için 50 milyonu fiilî vazi
yete en uygun miktar olarak bulduk. Şimdi bu 
miktarın 100 veya 150 milyonla tahdidedilip edil
memesinin fiilî hiçbir faydası olmamasına muka
bil 50 milyonla tahdidedilmesinin şu faydaları 
vardır: 

1. Devlet bütçesinin 5 seneden daha uzun 
bir taahhüt eltma sokmamak. 

2. Arkadaşımız biraz evvel rakamları okudu. 
Halk Bankası 1950 den buyana hakikaten şayanı 
takdir bir inkişaf kaydetmiştir. Bugünkü duru
munda Halk Bankasının (Halkın Bankası) vas
fının kaybolmaması. Nazari olarak ancak bu temin 
edilmiş olur. 

Hakikatte Hükümet on milyon lira verdi mi 
mesele tamamdır, diyor, arkadaşım. Mesele bunu 
vermekle tamamlanmaz, arkadaşlar. Halk Ban
kası anonim bir şirkettir. Halen Devlet, Hazinei 
maliye bir ortağıdır ve 1 200 000 lirası vardır. 
Türkiye'de mevcut bütün belediyeler ortağıdır, 
Türkiye'de mevcut bütün vilâyet idarei hususi-
yeleri ortağıdır, birtakım küçük sanat kooperatif
leri vardır ki, ortağıdır. Bundan başka hakiki şa
hıs olarak Halk Bankasının 9 000 e yakın ortağı 
vardır. Anonim şirket olduğu için Devletin 100 
milyon hissesi dahi olsa nihayet on reyi vardır. 
Hakikatte 100 milyon veripte Devletin reyi galip 
gelecek değildir, on reyi olacaktır ve 9 000 orta
ğın reyi galip gelecektir ve halkın bankası olmak
ta devam edecektir. Şimdi 100 milyonu kabul et
mekle Devletin iştiraki 100 milyondur, sanki ya
rın veriyormuş değildir. Arkadaşımızın esbabı 
mucibesi, bizim de esbabı mucibemizdir. Ancak 
bütün bu mucip sebepler, senevi 10 milyon lira 
olduğuna göre 1 milyar desek de beş sene içinde 
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bıı, senevi 10 milyondur. Beş sene zarfında fazla
sı düşünülemez. Bugün, Halk Bankası sennaye-
sinin % 11 i Devlete aittir. % 24 ü hakiki şa
hıslara aittir, % 12 si kooperatiflere ki bu koo
peratifler hususi şahısların teşkil ettikleri koope
ratiflerdir. Yani sermayesinin c/c 11 i Devletin, 
% 36 sı da halkındır. 

Şimdi beş sene zarfında Halk Bankası inkişaf 
edecektir. Diğer memleketlerdeki inkişaf da göz 
önüne alınırsa bunun böyle olacağı tabiîdir. Bu 
bankanın, ortaklarına ikrazat yapan bir banka 

_ haline gelmesi şayanı temennidir. Böyle bir kanun 
da düşünüldüğü, encümenimizin ıttılaına vâsıl 
olmuştur. Bu takdirde, memleketin iktisadi inki
şafı ile beraber beş sene zarfında bankanın 50 
milyon olan sermayesi Devletin, özel idarelerin. 
belediyelerin, hususi şahısların ve kooperatiflerin 
hisseleri ile tezayüdedeeektir. Farzımuhal, ben
deniz, farzımuhal diyorum, tahminim, beş sene 
sonra Devletin 50 milyonu ile beraber dışarıdan 
ve diğer kaynaklardan elde edeceği paralarla ser
mayenin 100 milyon liraya çıkacağına inanıyo
rum. Behzat Bey arkadaşımız 70 milyon dediler. 
Farz ediniz ki, 70 milyon, 70 milyon ödenmiş bir 
sermayenin beş sene sonra bu bankanın fonksi
yonunu gereği gibi ifaya, ki memleketin bugünkü 
inkişaf istikametine göre,-kâfi geleceği aşikâr
dır. Şayet kâfi gelmezse o zaman maliye, o zaman 
Hükümet, o zaman B. M. Meclisi derki banka
nın sermayesini 300 milyona çıkardım, Devlet his
sesini 150 milyona çıkardım. Fakat her halükârda 
Halk Bankası olmak karakterini hic olmazsa ka
nunda muhafaza gibi bir muhas.senat mevcut
tur. Diğer hususlar bugün için asla bir mahzur 
göstermemektedir, olsa olsa beş sene sonrasına, is
tikbale ait bir teklifte bulunulmaktadır. Bu iti
barla biz gerek Sadettin Valim arkadaşımızın ve 
gerekse Behzat Bilgin arkadaşımızın fikrîne iş
tirak etmiyoruz, efendim. 

REİS — Fethi ülkü (Tunceli). 

FETHİ ÜLKÜ (Tunceli T —^fendim; Halk 
Bankası, hakikaten memleketimizin büyük bir ih
tiyacım karşılıyan bir müessesedir. O ecen sene 
secim mmtakamm belediye temsilcisi olarak kong
relerinde bulunmuştum. Birçok yerlerden gelen 
delegelerin izahatından müstefidoldum, gıpta 
ederek, keski memleketimde bu müessesenin bir 
şubesi bulunsa idi şeklinde hasretini çekerek on
ları dinlemiştim. 
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Bu kongreden sonra bu müesseseye ilgi duy

maya başladım, Halk Sandığı, Halk Bankası şu
be ve kefalet kooperatiflerinin bulunduğu yer-

. lerde bunların oralara sağladığı faydaları öğren
dim. 

Yalnız bilhassa kefalet kooperatiflerine vü
cut veren tüzükler, mevzuat, kurulmaları lıusu-

l sunda biraz müşkilât göstermektedir. Meselâ; ke
falet kooperatiflerinin kurulması içiıreskiden ka
zanın on bin nüfusu bulunması şarttı. Bizim 
memleketimizde değil on bin nüfuslu bir kaza, 
300 - 500 nüfuslu kazamız dahi mevcuttur. Ke
falet kooperatiflerinin gayesi esnafı kalkındırmak 
ve küçük ticaret yerlerinde dahi bir ticari inki
şaf yaratmak, esnafı geliştirmek, onlara geniş im
kânlar sağlamak olduğuna göre, kefalet koopera
tiflerinin kurulmasını kolaylaştırıcı çarelerin 
araması lâzımdır, kanaatindeyim. 

Ondan başka; Halk Bankasının şümulüne 
girmesi beklenilen tesisler yalnız kaza merkez
lerinde değil köylerde dahi bulunmaktadır. Me
selâ; Orman Kanununun neşrinden sonra birçok 
yerlerde ormanlık bölgelerde vatandaşı küçük 
sanatlara alıştırmak ihtiyacındayız. Onlara öğ
reteceğimiz küçük mikyasta dokumacılık ve tez-
gâhcılık, eğer böyle maddi imkâna sahip mües
sese tarafından desteklenmezse . onlara vücut 
vermek imkânından uzak kalırız. Bu bakımdan 
10 bin nüfus kaydının mümkün olduğu kadar 
aşağı düşürülmesi veya mevzuatta tadilât ya
pılması suretiyle köylerdeki tezgâhcılık veya 
küçük sanatlara benziyen teşebbüsleri içine ala
bilecek bir şekil verilmesi uygun olur, kanaa
tindeyim. Halk BankaSmm imkânının artması 
ve maddi takatinin çoğalması nispetinde teşki
lâtının kazalardan, nahiyelerden köylere doğru 
yayılabileceği kanaatindeyim. 

Halk Bankasının şubelerinin kurulması için 
her yerde halkın bir miktar para toplayıp iş
tirak etmesi mümkün olamamaktadır. Bâzı yer
ler vardır ki, bankanın kendiliğinden sermaye 
katması suretiyle oranın kalkınması için fera
gat göstermesi lâzım gelmektedir. Bilhassa Şark 
vilâyetlerimiz buna bir misal teşkil etmektedir. 
Buna imkân ve çare bulunacak mı? Misal ola
rak kendi seçim mıntakamı arz edeyim: Elâ
zığ'daki Halk Bankası Şubesinden Tunceli re 
hattâ Bingöl istifade edememektedir. Sebebi, 
buralarda bir şube kurmak için kâfi miktarda 
paranın toplanma imkânı olmamasıdır. Bura-
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larda nispeti indirmek mümkün ve buraları kal- I 
kmdırmak için hükümetin yardımı olursa bun
dan diğer mahrumiyet bölgeleri de istifade ede
bileceklerdir. Halk Bankaları takatinin çoğaltıl
masında memleket menfaatleri hesabına fayda 
mülâhaza etmekteyim. 

BEİS — Sadettin Yalını. 
SADETTİN YALİM (Kocaeli) — Çok muh

terem arkadaşlarım; Bütçe Encümeni Sözcüsü 
arkadaşımı dikkatle dinledim. Berveçhipeşin şu
nu söyliyeyim ki, 50 milyon.'lira sermayeli bir 
banka ile sermayesi 150 milyon lira olan bir ban
ka arasında, malî itibar bakımından büyük fark
lar vardır. Onun için evvelemirde işi bu cephe
den ele almak lâzımdır. Bunun için de tekrar ri
ca ve istirham ediyorum, hakikaten bugün Tür
kiye'mizin her tarafında imkân olsa da ufak na
hiyemize kadar esnaf kredi kooperatiflerini ve 
Halk Bankası şubelerini kurabilsek. Bugün mik
tarı yarım milyonu aşan bir vatandaş kütlesi bu 
krediden'istifadc etmektedir. 

Bn bankaya her sene on milyon lira verile
cektir. Arkadaşlar, bunun sâri olmasında fayda 
vardır. Eğer bankanın sermayesi 150 milyon li
raya ulaşacak olursa bundan memleket çapında 
fayda göreceğiz. Bütçe Encümenindcki arkadaş
lardan da rica ediyorum, hakikaten kendileri 
esas fikirde mutabıktırlar, banka sermayesinin 
150 milyon lira olması her bakımdan faydalıdır, 
banka sermayesi yüksek olursa yapacağı hizmet 
de o nispette büyük olacaktır. Onun için Ticaret 
Encümeni mazbatasının müzakeresini ve kabu
lünü rica ve istirham, ediyorum. • 

REİS — Behzat Bilgin. 
BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlarım, Bütçe Encümeni Sözcüsü Sayın Se
bat i Ataman arkadaşımızın yaptığı izah meseleyi 
hiçbir bakımdan fav/ih etmiş bir vaziyet arz et
miyor. 

Arkadaşım, diyor ki, ne olacak, keyfiyet ay
nıdır, hele maliye şimdi senede 10 milyon versin, 
bir defa 5 seneyi geçirelim, belki o tarihte vâsıl 
olduğu seviye kâfi gelir. Birinci madde bu su
retle gözden kaçırılmıştır. ' ' ' I 

Bütçe Encümeninin kabul ettiği şekilde sene- I 
de 10 milyon lira değil, asgari 10 milyon lira öde
nir ve bütçede bu müddet içinde artmalar olur
sa bu 5, 10 milyon daha artabilir. Bu, Hazinenin 
banka sermayesine iştiraki için kabul edilmiş 
madde icabatmdandır. I 
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İkinci nokta, arkadaşımız dedi ki; beş sene 

içinde 50 milyon lira ödenmekle o tarihte banka 
sermayesi 70 milyon liraya' baliğ olur ve belki o 
gün banka, işleri itibariyle 70 milyon lira serma
ye ile iktifa edecek durumda olur, dediler. 

Hayır arkadaşlar. Arkadaşım Bütçe Encüme
ninde kabul edilmiş olan birinci maddeyi tama
men unutmuş görünüyorlar. Birinci madde şu
dur, ki Ticaret Encümeninde de kabul edilmiş
tir; aynen şudur : 

(5652 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandık
ları Kanununun 1 ne i maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Merkezi Ankara'da olmak üzere 150 milyon 
liraya kadar sermayeli Türkiye Halk Bankası 
namiyle bir anonim şirket teşkiline İktisat ve Ti
caret Vd:âleti yetki!idil'.) 

Demek oluyor ki, Bütçe Encümeni ve muh
terem sözcü arkadaşım Halk Bankası sermayesi
nin 150 milyon liraya kadar yükselmesini ber-
veçhipeşin kabul etmişlerdir. O halde hem ser
mayenin 150 milyon liraya yükselmesini kabul 
etmek ve hem de onu 70 milyon lirada stope et
mek nasıl mümkündür? Demek, ki, 150 milyon 
liraya yükselmesi esbabının istikmali tabiî ve 
hattâ zaruri telâkki edilmiştir, ki kanun mad
desi buna göre tanzim edilmiştir. Ve buna göre 
15 milyou liranın teraküm etmesi esbabım istik-

mal etmek lâzımdır. Bu da, Hazinenin iştirakinin 
buna göre tertibinden başka bir yolla mümkün 
olamaz. 

Arkadaşımızın diğer bir mâruzâtı -da maal
esef vukuu hale tetabuk edememek mevkiinde
dir. Dediler ki, bu banka bir kooperatif bankası 
olacaktır. Hayır. Bu bankanın hiçbir zaman bir 
kooperatif bankası olmasına, imkân yoktur. Koope
ratif teşekküllere Devlet sermaye ile iştirak et
mez. Devlet icabında cüzi miktarda yardımda 
bulunuı*. Meselâ; ihtiyat sermayesine yardım edi-
lon satış kooperatiflerinde olduğu gibi. Fakat 
hiçbir zaman sermayedar olmaz. Kooperatif or
taklarının olduğu kadar bütün halkın da böyle 
bir bankada hak sahibi olacağı aşikâr bir keyfi
yettir. Bu itibarla bankanın hem Devlet serma
yeli, hem kooperatif olması bütün hukuk mevzu-
larımıza muhalif bulunmaktadır. 

Bankanın bir kooperatif tarafı yok mudur? 
Bankanın bir kooperatif tarafı şu şekilde teşek
kül etmektedir, arkadaşlar. 
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Halk Bankası Kanunu aynı zamanda halk san

dıklarının da kanunudur. Muayyen bir bölgede 
halkın kendi iştirakiyle tekevvün eden sermaye 
matlııp haddi bulursa banka da bir miktarla iş-
tiraâk etmekte, orada bir halk sandığı teşekkül 
ederek bu halk sandığı kendi idare meclisi tara-
fından kendi ortakları menfaatine idare edilmek
tedir. Kooperatif cephesi budur. 

Nasıl ki Ziraat Bankası Devlet bankasıdır 
ve fakat yan.ıbaşında kredi kooperatifleri mev
cuttur ve onun kontrol ve murakabesi altındadır. 
Halk Bankası için de halk sandıklan öyledir. 

Düşünülerek mesele finansman mücsseesi ola
rak bankanın âzami sermayesine kavuşması, fa
kat halk sandıklarına mümkün mertebe yardım 
ederek halk sermayesinin halkın kendi ' işlerini 
görmesi keyfiyetine hizmet edecek halk sandık
larının da teşkilidir. Kanunu- dahi bunu müm
kün kılacak vaziyettedir. 

Netice: Arkadaşlarımızın 50 milyonla tahdit 
için ileri sürdüğü mazeret temelinden yıkılmış
tır. Halk Bankası sermayesine halkın iştiraki, 
Hazine iştiraki yanında kısmı kalil olarak kala
caktır. Halk Bankasındaki galip sermaye mu
hakkak surette bu kanunla Devletin sermayesi 
olacaktır. Diyorlar ki, anonim şirkettir, ancak 
10 reyi olacaktır. Ö başka. Bendeniz bundan 
memnunum. Devletin bugünkü haliyle o 10 rey
le iktifa ederse ancak teşekkür ederim. Yarın 
on reyle korkarım ki, iktifa etmez olurlar. Fa
kat sermaye 150 milyona iblâğ edilsin, o rey ha
li şimdilik değişmez ve Devletin reyi yine 10 rey
den fazla olmıyacaktır. Bütçe Komisyonunun 
getirmiş olduğu tadil teklifindeki bir nokta doğ
rudur. Diyorlar ki; burada Devletin hissesi tes-
bit edilmiş olsun, gayrimuayyen bir hisse ile 
Devleti" iştirake sürüklemiyelim. Bendeniz de 
bu noktai-nazara iştirak ederek elli milyonun 
100 milyon liraya iblâğ edilmesini teklif ediyo
rum. Sadettin Yalım arkadaşımızın Ticaret En
cümeni metninin kabul edilmesi teklifinin mah
zuru şudur: Gayrimuayyen bir nispet ile her 
sene iştirak edecektir. Bindeniz niçin yüz mil
yon lira dedim, onu da arz edeyim: Devletin 
bir milyon iki yüz bin lira sermayesi vardır. 
Sermayeye vilâyetlerle belediyeler iştirak etmek
tedirler. Son altı yıl içinde dört beş milyon li
ralık bir sermaye temin etmişlerdir. Binaenalejdı 
mütebaki 10 sene içinde 10 milyon liranın üs
tünde vilâyetler ve belediyeler tarafından ban-
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kada yeni bir sermaye terakümü temin edilmiş 
olacaktır. Keza bu bankaya kooperatiflerin de 
iştiraki vardır. Binaenaleyh Devlet hissesi ola
rak '100 milyon lira kabul edilirse, ihalen de 
10 milyon lira mevcut bulunduğuna göre, ser
maye 110 milyon liraya yükselmiş olacaktır. 
Geriye kalan 40 milyon lira da gelecek on sene 
zarfında vilâyetler ve belediyelerle bankalar 
ve sair kaynaklardan temin edilebilir. Bütçe 
Encümeni tarafından da kabul edilmiş bulunan 
150 milyon liralık sermayenin tahassul edebil
mesi için Devletin bu müesseseye iştirak nispe
tinin 50 milyondan 100 milyona çıkarılması lâ
zımdır. Bendenizin teklifim budur. Esasen di
ğer hususlarda encümenler de mutabakat ha
linde bulunuyorlar. 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA

MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar faz
la ilâve edecek bir şey yoktur. Yalnız, Behzat 
Bilgin arkadaşımız bendenizin vakalara aykırı 
bir şekilde konuştuğumu ifade ettiler. Halbuki 
bendeniz burada encümende cereyan eden müza-
keratı ve encümen ekseriyetinin tasvibine iktiran 
eden noktai nazar hakkındaki esbabı mucibeyi 
mümkün olduğu kadar sadakatle arz etmeye ça
lışmakla iktifa ettim. 

BEHZAT BtLGİN (izmir) — Vukuu hale 
intibak edemiyecek dedim, 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA SEBATI 
ATAMAN (Devamla) — Bendeniz vukuu olmı-
yan bir şey iddia etmedim. Encümen müzakeresi 
esnasında Halk Bankası Umum Müdürü olan za
tın verdiği izahat, bu bankanın bir kooperatif 
bankası halinde inkişaf etmesinin temenniye şa
yan olduğu şeklinde idi. Bendeniz, bu temenniye 
şahsan da iştirak ettim, encümen de ekseriyetle 
iştirak etftt Bu%vukuu olmamış bir şey değildir. 
Bu, vâkıdır. Temenni edildiği için müstakbele 
muzaftır. Binaenaleyh, kooperatif bankası diye 
bir iddiada bulunmadık. 

Arkadaşlar sizlere bir şey okuyacağım. Halk 
Bankasının 18 nci dönem hesap raporunda şöyle 
denilmektedir : «Bankanın yakın bir zamana ka
dar yalnız 7 hissedar varken, 1954 sonunda his
sedar sayısı 6 618 ve 1955 sonunda 9 735 e yük
seldiği gibi günden güne bu sayı hızla artmak
tadır.». Yani 7 hissedar varmış 1955 te 9 735 e 
çıkmış ve bu miktar günden güne artmakta imiş. 

— m — 
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Bizde 1955 yılında 9 735 olan bu rakam, İtal

yan Halk bankalarında yanm milyon civarmda-
dır. «Sayısının 300 binden fazla olduğu daima 
tekrarlanan esnafımız isterse banka sermayesine 
yüzer liralık iştirakle en azından öz kaynakları
mızı 35 milyon raddesinde artırabilir» deniyor. 
1950 de yekûnu 7 olan ve 1955 te 9 735 e çıkan 
hisselerin mecmuu bugün bankanın 12 milyon 
ödenmiş sermayenin % 24 ne vâsıl olmuş. Biz 
temenni ve ümidediyoruz ki, Halk Bankasına 
halkımızın, esnafımızın, küçük esnafımızın yatı
racağı küçük sermayelerle memlekette arzu etti
ğimiz hakiki sermaye terakümü temin edilsin. 
Yoksa, vatandaştan alınan vergilerin bütçe ka-
naliyle Halk Bankasına girmesiyle değil. Bunu 
hem temenni ediyoruz, hem de iktisadi inkişafı
mızı jaazara alarak ümidediyoruz. Arkadaşımız 
W0 milyona çıksın, diyor. Hattâ 150 milyona 
çıkması teklifine iştirak etmemeye imkân yok
tur. Ancak bu teklif bugün için fark yaratmı-
yacaktır. Yarın için, iki yıl sonrası için; tâ 5 
yıl sonrası için bir fark yaratmryacaktır. On
dan sonrasını tahmin edemem. 5 sene müddetle 
Halk Bankasının durumu 100 milyon da kabul 
etseniz 150 milyon da kabul etseniz, bu, on mil
yon. da kabul etseniz bu,̂  Değişmiyor.. Asgari 
beş seneden fazla gidemez. Ama devletin büt
çesi müsait olur, gelecek sene Halk Bankasına 
iştirakim 50 milyondur, 10 milyonunu 1957 de, 
vereceğim, 40 milyonunu da 1958 de vereceğim, 
der; ve 1958 de 50 milyon lira iştiraki tahakkuk 
eder. Şimdi 100 milyon lira konmasında bir fa-
idei ameliye olsa kabul ederiz. Ama eğer 50 mil
yonu 100 milyona çıkarmak ve devletin asgari 
tediyesini artırmak deseydi bir şey ifade ederdi. 
Müstakbele.müzaf diyor. Bizimkinin ne faydası 
var?'Demin izah ettim. Ticaret Encümeninin 
metninde 5652 sayılı Kanunun A fıkrası şu şe
kilde değiştirilmiştir: • * 

«AV Hazinenin iştiraki bulunan 1 200 000 li
raya ilâveten her yıl Maliye Vekâleti bütçesine 
konulacak asgari 10 milyon liralık iştirak.» 

Eski metninm(A) fıkrası der ki: (Maliye,Ba
kanlığı (1 200 000) lira sermaye ile katılır.) . 

Bunu kaldırmıyor. Behzat Bey buna da iti
raz etti. Ondan sonra hiç değiştirilmiyen B fık
rası da encümenin metninde mevcut. Hakika
tten mesele 50 mi olsun, 100 mü olsun, 150 mi 
plsun? Bu, Yüksek Heyetinizin takdirine vabes
te. Yüksek Heyetiniz Behzat Beyin fikrini ka-
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bul ederse olur. Bugün esasen ödenmiş olaıl 
1 200 000 lira sermaye otomatikman artmakta
dır. Belediyelerin, idarei hususiyelerin iştirakle
riyle artmaktadır. Ticaret Encümeninin metni
ni kabul edersek hiç. kimse, Hazinenin bankaya 
iştirak hissesi nedir? Ne vadetmiştir, taahhü-
detmiştir. Hazine? Bu suale cevap veremez hale 
geliriz. İşte bunun için, böyle bir kanun olamaz 
ve mutlaka bir had ile-takyidedelim, diye dü
şündük. 100 mü, 50 mi olsun bir şey konsun, 
ama 150 olamaz. Çünkü 12 milyonu zaten var
dır, ve her. an bu miktar artmaktadır, yarın da 
artmakta devam edecektir. Bu itibarla, Sadettin 
Yalım arkadaşımız bendenizi af buyursun, tek
lifleri şayanı kabul görülmüyor, kabul edip na
sıl bir ifadeye bağlamak imkânı görülmüyor. 
Desek ki, 150 ve mütebaki kısmı, bu mütebaki 
kısım her an değişen bir miktardır, bugünden 
yarma da değişecektir. Onun için bendeniz tav-
zihan arz ettim 50 milyonla arada bir fark yok. 
Biz muvazenei Maliye Encümeni olarak devlet 
bütçesini asgari her sene on milyon lira yük al
tına koyacak bir hükmü huzurunuza getirmiş 
bulunuyoruz. Behzat Bilgin arkadaşımızın tek
lifi bu on milyonu ağırlaştırmıyor, hafifleştir-
miyor. Ancak biz bu yükü beş sene müddetle 
kabul ediyoruz, Behzat Bilgin arkadaşımız âza
mi on sene müddetle bu teklifini yapmış bulu
nuyor. Yani kendilerinin teklifi ile bizim tekli
fimiz arasındaki fark yalnız bundan ibarettir, 
ba§ka fark yoktur, arkadaşlar. 

REÎS — Muhlis Eet. 
MUHLİS ETE (Ankara) — Muhterem arka

daşlar, sayısı 400 bini aşan esnaf ve küçük sa
natkârın, aynı zamanda memleketin iktisadiya
tının belkemiğini teşkil eden bu zümrenin kal
kındırılması hususunda alınacak her- tedbiri ye
rinde bulurum, Ancak esnafın kalkındırılması 
yalnız Halk Bankasının mahdut kredisi ile müm
kün değildir. Başka yerlerde olduğu gibi bun
ların hükümet siparişlerinden istifade ettiril
mesi, artırma ve eksiltmelerden uzak tutulması 
gibi tedbirler de düşünülmelidir. İktisat ve Ti
caret Vekâletinin zaman zaman mahdut fonla
rından Halk Bankası da faydalanmalıdır. 

Şimdi hu umumi mülâhazalardan sonra, ser
mayenin artırılması mevzuuna gelelim. Arkadaş
larımız, bilhassa Behzat Bilgin arkadaşımız ar
tırılması üzerinde durdular. Bu işte evvel emir-
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de hükümetin tetkik yapması lâzımdır. Burada 
150 milyon 200 milyon da kabul edilse bütçenin va
ziyeti buna müsaidolmazsa ne olacaktır? Nitekim, 
büyük teşekküller olan Etibankın, Sümerbankın 
sermayesine Hazine iştirake mecbur olduğa hal
de vaziyetinin müsaidohnaması dolayısiyle yardım 
edememekte, yani aradaki sermayeyi verememek
tedir. Bilhassa Sümenbank müessesesi, işletme 
sermayesi ihtiyacı için Merkez Bankasmın emis
yonuna başvurmaktadır. O itibarla yine maliye, 
ihtiyaca cevap verememektedir. On milyon, yüz 
milyon demeden evvel hükümetin bunu kabul 
edip edemiyeccğini sormak, öğrenmek lâzımdır. 
Nitekim on milyon için maliye mümessili verme
ye gayret edeceğiz dedi. Onun için hükümetin 
tetkik etmesi icabeden bu meseleler üzerinde da
ha dikkatli durmak lâzımdır. 

Kaldı ki on milyon yerine yüz milyonu kabul 
etsek faaliyet programlan, uzun vadeli program
lar, esnafın tesis ve işletme kredileri karşılana-
mazsâ  vaziyet ne olacaktır? Esnafa yaitte bulu
nulacak ve fakat bu vaitler .tahakkuk ctmiye-
cektir. O tibarla Sebati Ataman arkadaşımızın' 
teklif ettikleri şekilde.elli milyon olarak kalma
sına ve başka fonlardan esnafa yardım edilme
sine taraf taran. 

EEtS =-' İktisat ve Ticaret Vekili. 
İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ ABDUL

LAH AKER (İzmir) — Sayın arkadaşlar; Sa
yın Muhlis Ete Beyin; hükümet, raporu tetkik 
etseydi ve bunu bir esasa• bağlasaydı, şeklindeki 
beyanı üzerine söz almak mecburiyetini hisset-

-nıiş bulunuyorum. 
Bu husus konuşulduğu sırada komisyon âzası 

sıfatiyle müzakeresinde bulundum. Asıl mühim 
olan kısım şudur; bu bir halk bankası mıdır, yok
sa devletin iştiraki olacak bir banka mıdır? O 
zaman müzakerelerin esasını bu teşkil etmişti. 
Sebati Beyin ellim ilyon liraya ait teklifine ko
misyonda taraftar olan arkadaşlar vardı. Miktar 
olarak cazip göründüğü kanatindeyim. On yıl 
gibi uzun bir müddetle bütçeyi her yıl on milyon 
lira ile bağlamak keyfiyetine Maliye Vekâleti 
temsilcisi tarafından itiraz edilmişti. Ve hakikati 
hal şu idi; Halk Bankasının bir halk bankası ola
rak mütalâa edilmesi ieabeder. 

Görüyoruz ki, 1953, 1954 ve 1955 te ortak 
adedi çoğalmıştır. Halkın iştirakinin % 24 nis
petinde olduğu görülmektedir. Fakat 10 yıl gibi 
bir müddette Heyeti Aliyeniz bir mahzur müta

lâa etmezse, yani bütçeden 10 yıl, her sene 10 
milyon lira verilmesinde bir mahzur görmezse 
B'cbzat Bilgin arkadaşımızın teklifi ile Sebati 
Ataman 'in -teklifinde hiçbir fark yoktur. Am.ı 
Maliye Encümeni* teklif inde dikkatli olmak lâ-
znngelir. Çünkü, 150 milyon lira kaydı konduğu 
zaman halen mevcudolduğu üzere ortaklık hisse
lerinin iade edilmesi ieabeder. Bu yola gitme
nin, yani doğrudan doğruya bir devlet bankası 
kurmanın mânası kalmaz. 50 milyon lira için 
Maliye Vekâleti mümessili 5 sene müddetle bu 
parayı vermeyi encümende ifade etmişti. Ama 
100 milyona çıkartılmasının faydalı veya fayda
sız olduğu hususlarını takdir etmek hakkı Heyeti 
Aliyenizindir. "" • <-

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Kifayet takriri vardır. Son söz mil

letvekilinin olduğu için Burhanettin Onat'a söz 
veriyorum. ' 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar; millî bünyemiz içinde tüccar
lar vardır; bunlar inkişaflarını temin için ban
kalara müracaat ederler; çiftçilerimiz vardır, 
bunlar ihtiyaçlarını Ziraat Bankasından temin 
ederler. Son senelere kadar hiç ellerinden tutul
mamış yardım görmemiş bir zümre vardır ki, 
bizim halkımızın bilhassa şehir ve kasaba halkı
mızın büyük bir kısmını teşkil eden vatanperver, 
tertemiz memleket çocuklarıdır. İşte Halk Ban
kası, bilhassa bunların ellerinden tutmuştur. Ser
mayesi ne-kadardır, ne iş görür, bunları hepiniz 
bilirsiniz. Ben şimdiye kadar temas edilmemiş 
bir mevzuu önünüze sereceğim. 

Arkadaşlar; Halk Bankasının küçük serma
yeli halka, esnafa temin ettiği iktisadi faydala
rın yanında, büyük sosyal bir faydası olmuştur, 
ahlâki bir faydası olmuştur; âdeta dedelerimiz
den beri -intikal edegelmekte olan ve millî kuv
vetimizin en büyük mesnetlerinden biri oldu
ğu halde son asırlar zarfında maalesef bozulmak
ta olan ticari ahlâkın düzelmesini bu müessese 
takviye etmiştir, arkadaşlar. Bu müessesenin bü
yük hizmetlerinden biri de arkadaşlar; Hüküme
timiz, iktidarımız büyük bir kalkınma hamlesi 
cezbesi içinde büyük fabrikalar kuruyor, büyük 
enyestismanlar yapıyor, şüphesiz ki kalkınmada, 
terakkide bunun çok büyük rolü vardır. Fakat 
göze görünmediği halde bir eve giren tezgâh, bu 
tezgâha ilâve edilen bir çıkrık/bir mekiğin, bir 
dükkâna giren bir tezgâhın, küçük bir sanatkâ- m 
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rın dükkânına ilâve edeceği bir tezgâhın pro
düktivite dediğimiz imalâtçılığın göze görünmi-
yen, fakat toplandığı zaman büyük yekûnlara 
baliğ olan tahassülünde, teessüsünde bu banka
nın çok büyük rolü olmuştur, çok büyük rolü ol
maktadır. Binaenaleyh görüyorsunuz, her taraf
tan talep var, ihtiyaçlar akıyor, fazlalaşıyor. Fa
kat banka, mevzuatı bakımından şu kadar ikraz 
yaparım fazlasını veremem, diyor. Yapmadığın
dan mı, yapmak istemediğinden mi? Hayır im
kânı yok. Şu kadar nüfusa sahip kasabalara ve
riyor. Neden köylere vermiyor, imkânı olsa ve
recek fakat malî istitaatı müsait değil. 

Onun için arkadaşlar, kanunu huzurunuza 
gelen bu bankanın sessizr iddiasız, büyük örnek 
teşkil edecek büyük bir feragatle çalışan ele
manlarının biraz daha geniş imkânlara sahip kı
lınması, sermayesinin, memleketin ihtiyacına ce
vap verebilecek-bir seviye.ye ulaşabilmesi için 
âzami nispette artırılması lâzımdır. 

Yapılan şey nedir? Tahminlere nazaran bu 
ihtiyaç bugünlük yarım milyar raddesindedir. 
En az beş yüz milyon liraya ihtiyaç vardır. Ama 
bunu yapamıyacağız. Şimdilik ne mümkünse, 
150 milyon mudur, bahis konusu olan; âzamisi 
nedir; bunu verelim arkadaşlar. 

Sebati Bey buyuruyorlar ki, canım, neye te
lâş ediyorsunuz, esasta bir ayrılık yoktur; ha 
elli milyon, ha 150 milyon; beş sene müddetle; 
bunun hiçbir farkı yoktur. 

Ama öyle değil, arkadaşlar; Öyle değil. Se
bebi : Siz gelirinizm on beş sene sonra 150 -mil
yona baliğ olacağını bilirseniz, kuracağınız bi
nanın temelini ona göre atarsınız; ama oıi beş 
sene sonra-elli milyon olaeağınız.1 bilirseniz, ku
racağınız binanın temelini başka türlü atarsı
nız... 

Muhlis Ete üstadımız buyurdular ki, ya Hü
kümet bu taahhüdettiği 10 milyon lirayı vere-
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mezse. Böyle bir halin hudusü demek fevkalâ
de hâdiselerle Hükümetin de devlet mekanizma
sının da karşılamaması demektir. Yani forsma
jör demektir. Binaenaleyh bu bankaya âzami 
şekilde, âzami sermaye temini neye mütevakkıf -
sa, hiç tereddüdetmeden vermek lâzımdır. 

- Kifayet takriri var-, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Mevzu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tini arz ve teklif eylerim. Saygılarımla. 
Uşak 

Yusuf Aysal 

REİS — Kifayeti oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini • oylarınıza arz ediyo
rum. Kabuk edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Müstaceliyetle müzakeresi hakkında tak
rir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkında

ki Kanunun 5652 sayılı Kanunla, değiştirilen bi
rinci maddesiyle ikinci maddesinin (A) fıkra
sının tadili hakkındaki kanun teklifinin müsta
celiyetle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İktisat ve Ticaret Vekili 
Abdullah Aker 

REİS — Müstaceliyet teklifini oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Riyaset şu anda ekseriyetin kaybolduğunu 
tereddütsüz görmektedir. Kanun açık oyunuza 
arz edileceğinden maddelerin okunmasına geçmi
yoruz. 

Üç Aralık Pazartesi günü saat 15 te toplan
mak üzere İnikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,00 

» • - « 

T. B. M. M. Matbaası 
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Arauhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak No. 6844 - 8655 
Arzuhal En. No. 6833 

37. JI, 1956 

Adliye Encümeni Yüksek Reisliğine 

Halen Sındırgı Belediyesi tahsildarı olan 
Mustafa Çakırtaş'm, Etimesğut'daki Hava Oto 
Taburu 3 ncü Bölük erlerinden bulunduğu sıra
da ve 21.IV.1952. tarihinde tedbirsizlik ve dikkat
sizlikle bir erin ölümüne sebebiyet vermekten 
maznun olarak sevk edildiği Hava Kuvvetleri Ku
mandanlığı Askerî Mahkemesince nakızdan sonra 
yapılan muhakemesi neticesinde: Türk Ceza Ka- • 
nununun 465, 56 ve 59 ncu maddelerine tevfi
kan altı ay yirmi gün müddetle hapsine ve 134 
lira Hazine zararının kendisinden tahsiline dair 
verilen 23 Şubat 1955 gün ve 9/4 sayılı hükmün 
Temyizen tasdik edilmek suretiyle kesinleşmiş ol
duğu anlaşılmıştır. 

Hükümlü .tarafından bu mahkûmiyet münase
betiyle verilen ve af talebini muhtevi bulunan isti
da üzerine icabeden tetkikat, Adliye ve'Millî Mü
dafaa vekâletlerinden davet edilen temsilciler hu-
zuriyle icra kılındı: 

Evrak arasında mevcut ilâm münderecatına 
nazaran askerî mahkeme, hükümlü Mustafa Ça
kırtaş'm idaresine tevdi edilen 501334 plâka nu
maralı G. M. C. kamyonunu sevk ederken, o za
mana kadar öğrendiği kaidelerden uzaklaşarak, 
bir virajı suratla içten alması neticesinde mezkûr 
kamyonun devrilmesine ve bu yüzden de mezkûr 
kamyonda bulunan er Ali özdemir'in ölümüne 
sebebiyet verdiğini kabul ederek, kendisini ceza
landırmış bulunmaktadır. 

Yine mezkûr ilâm mündereeatmdan anlaşıldı
ğı üzere, içlerinde mezkûr 501334 plâka numaralı 
kamyonun da bulunduğu otuz arabadan mürek
kep Hava Oto Tabucunun kamyon kolu, 21 Ni

san 1952 tarihinde, eğitim maksadiyle Etimes
gut -Eskişehir arasında uzun bir sefere çıkmış
tır. Bu sefer esnasında Mustafa Çakırtaş'm öğ
retmen nezareti altında sevk ve idare ettiği kam
yon, Ankara'ya 178 kilometre mesafede, bir vi
rajı hızla dönerken şarampola devrilmiştir. 

Bu devrilme esnasında, kamyonun hamulesini 
teşkil eden bomba sandıklarından biri, yine kam
yonun içindeki erlerden birinin başına çarpmış 
ve bu çarpma bu erin ölümünü intaceylemiştir. 

Encümenimiz, cereyan tarzı bundan ibaret 
olan hâdisede mesuliyetin kime tevcihi icabede-
ceği noktala üzerinde bilhassa ve hassasiyetle dur
muş ve; * 

1. Tetkikat sırasında hazır bulunan Millî 
Müdafaa Vekâleti mümessüinin de beyan ve ifa
de ettiği gibi, eğitim maksadiyle yapılan sefer-

^ler sırasında kamyonlara, yürüyüş talimatına gö
re, yük yüklenmesi caiz olmayıp ancak seferle
rin boş kamyonlarla yapılması lâzım ve zaruri 
iken, alâkalı askerî makam tarafından bu lüzuma 
riayet edilmemesinde ve binnetiee talimat hilâfı
na yüklenen bomba sandıklarından birinin kam
yonun devrilmesi esnasında bu kamyon içindeki 
erlerden birinin başına çarparak bunun ölümü
nü intaceylemiş bulunmasında hükümlü Musta
fa Çakırtaş'm bir taksiri bulunmadığını, 

2. Mezkûr hadîse, hükümlü Mustafa Ça
kırtaş'm henüz acemi olduğu ve şoförlük eh
liyetini de almamış bulunduğu bir zamanda 
vukubulmuş olduğu cihetle, kendisine bu yön
den de atfı kabil bir tedbirsizlik ve dikkatsiz
lik mevcudolmadığını, 



3. Bahis mevzuu yürüyüş sırasında hüküm
lünün yanında bulunan ve öğretmen olması ha
sebiyle de o esnada sevk ve îdareden yegâne 
mesul addedilmesi gereken onbaşı Fevzi Doğru-
er bu hâdise münasebetiyle ayrıca mahkûm 
edilmiş olduğuna nazaran artık hükümlü Mus
tafa Çakırtaş'a kabili isnat bir tedbirsizlik ve 
dikkatsizlik bahis mevzuu olamıyacağını, 

4. Hükümlü Mustafa Çakırtaş asker oldu
ğuna ve hâdise de bir eğitim esnasında vuku-
bulduğuna göre, adı geçenin acemiliğine rağ
men mezkûr kamyonu arzusiyle değil, sırf as
kerliğin tahmil ettiği bir mecburiyetle sevk ve 
idare etmişj, olduğunu, 

Nazara alarak kendisinin bu hâdisede mesul 
addedilmemesi lâzımgeleceği neticesine varmış 
ve adlî hatanın bu noktalarda mütezahir ve mü-
tebariz bulunduğunu da tesbit ederek, hüküm
lü tarafından vâki af talebinin ekseriyetle dik

kate alındığının yüksek encümenlerine iblâğını 
tensibeylemiştir. 

Keyfiyeti, Dahilî Nizamnamenin 54 ncü 
maddesi mucibince icabı ifa buyurulmak üzere, 
saygı ile arz ederiz. 

Arzuhal Encümeni 
Reisi Y. 

Mazbata Muharriri Kâtip 
Bingöl Elâzığ 

N. Araş S. Toker 
Afyon K. Çorum 

8. Komitan H. Ortakcıoğlu 
Edirne Erzincan 

H, Maksut oğlu Muhalifim 
T. Şenocak 

Mardin Mardin 
B. Erdem R. K. Timuroğlu 

Trabzon 
8. Karayavuz 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 6844 -1655/6833 
Karar No: 59 

2 . VII . 1956 

Arzuhal Encümeni Reisliğine 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi ölüme se
bebiyet vermekten maznun halen Sındırgı Bele
diyesi tahsildarı olup hâdise sırasında Etimes
gut'taki Hava Oto Taburu 3 ncü bölük erlerin
den Mustafa Çakırtaş'm T. C. K. mm 455, 56 
ve 59 ncu maddelerine tevfikan 6 ay 20 gün 
müddetle hapsine dair Hava Kuvvetleri Kuman
danlığı Askerî Mahkemesince ittihaz edilen mah
kûmiyet kararı Askerî Temyiz Mahkemesince 
tasdik edildikten ve bu suretle hüküm katîleş-
tikten sonra hükümlü tarafından vaki af talebi 
üzerine encümeninizce yapılan tetkikat neticesi 
hâdisede adlî hata bulunduğu tesbit edilmiş ve 
af talebinin bundan dolayı kabulü ile evrak en
cümenimize tevdi edilmiş bulunmakla yapılan 
tetkik ve müzakere sonunda : 

Dosya muhtevasına göre : Etimesgut Hava 
Oto Taburu kamyon kolu 21 Nisan 1952 tarihin
de maznun Mustafa'nın kullandığı kamyon da 
dâhil olmak üzere 30 kamyondan ibaret olarak 

Etimesgut - Eskişehir arasında eğitim maksa-
diyle yürüyüşe çıkmıştır. Bu yürüyüş esnasında 
maznun Mustafa Çakırtaş'm yanında kamyonun 
sevk ve idaresine-nezaret etmekle vazifeli öğret
men Onbaşı Fevzi Doğruer de bulunmaktadır. 
Maznunun kamyonu yolda arıza yapmış, ve pu 
yüzden kafileden geride kalmıştır. Tamir ekibi 
tarafından aruza giderildikten sonra maznun ar
kadaşlarına yetişebilmek için arabayı normalin 
üstünde, fazla bir süratle sürmeye başlamış ve 
nihayet Ankara'ya 178 Kim. mesafede virajın 
hemen yakınında arızası tamir edilmekte olan 
bir tomobilin yanından aynı süratle geçmek 
isterken direksiyona hâkim olamıyarak evvelâ 
yolun sağma sonra soluna doğru yönelmiş ve bu 
şekilde virajı alamayıp sol şarampola girerek 
devrilmiş ve bu devrilme neticesi arabanın için
de bulunan erlerden birinin başına kamyonda 
yüklü bomba sandıklarından biri çarparak ölü
müne sebebolmuştur. 
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Kamyonun virajın süratle ve içten alınaıak 
istenmesi neticesi devrildiği ehlivukufların sa
rih ve katî mütalâalariyle tesbit edilmiş bulun
maktadır. 

1. Yürüyüş talimatına göre seferlerin boş 
kamyonlarla yapılması lâzım ve zaruri iken alâ
kalı askerî makamlarca bu lüzuma riayet olun
mamış ve talimat hilâfına yüklenen bomba san
dıklarından birinin çarpması erin ölümünü in-
tacetmiş ise de, kamyonun devrilmesi yüklü 
olmasından değil maznunun dikkatli ve tedbirli 
hareket etmemesinden ileri gelmiş bulunması
na göre maznun binnetice kendi fiili ile erin 
ölümüne sebebiyet vermiş olduğundan hâdise
de ölüm keyfiyeti ile maznunun fiili arasında il
liyet rabıtası mevcuttur ve bu itibarla maznun 
kusurludur. 

2. Hükümlü Mustafa'nın 3 aydan beri de
vamlı eğitim dersi ve tatbikatı gördüğü, viraj
larda ne suretle Hareket edileceğinin kendisine 
mütaaddit defalar izah olunduğu ve tatbikatı
nın yapıldığı ve buna rağmen maznunun dik
katli ve tedbirli hareket etmemesinin mesuliye
tini mucibolacağı ehlivukuflarca sarih ve katî 
olarak beyan edilmiş ve toplanan delillerle de 
bu cihet anlaşılmış bulunmasına göre hükümlü 
Mustafa'nın acemi olması ve şoförlük ehliye
tinin bulunmaması kendisini mesuliyeten kurta-
ramıyacağından kamyonu sevk ve idarede dik
katli ve tedirli hareket etmemesi mesuliyeti 
için kâfi görülmüştür. 

3. Herkes kendi fiilinden mesul olacağına 
göre hâdisede hükümlünün yanında, kamyo
nun sevk ve idaresine nezaretle vaşifelİ bulunan 
öğretmen Onbaşı Feyzi Doğruer'in nezarette 
ihmal ederek icabeden ikazı yapmamasından ve 
hükümlü Mustafa'nın da ayrıca kamyonu dik-
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katli ve tedbirli sevk etmemesinden her ikisi
nin de kendi fiillerinden dolayı ayrı ayrı mes
uliyetleri cihetine gidilmesi yerinde bulunmuş
tur. 

4. Hükümlü kamyonu askerlik vazifesinin 
icabı ve sırf askerliğin tahmil ettiği bir mecbu
riyetle sevk ve idare etmekte is de aynı zaman
da kamyonu kullanırken tedbirli ve dikkatli ol
ması kanunun âmir hükmü icabıdır. Bu hükme 
riayetsizlik cezai mesuliyet için kâfi olup ace
milik askerî eğitim ve tatbikat kimseyi mesuli
yetten kurtaranııyacağından ve binnetice mu
cip sebeplıeri muhtevi hükümde her hangi bir 
adlî hata görülemediğinden hüfcümlünün* af ta-
M>i encümeni'mi'zce iltifata şayan görü'lnıemiş ve 
yukarda belirtilen sebeplere müsteniden redde
dilmiştir. 

Keyfiyet saygıyla arz olunur* 

A.dliye Encümeni Reisi 
Muğla 

N. Özsan 

Kâtip 
Kocaeli 

8. Dinçer 

Çoruh 
Muhalifim 
M. Önal 
Erzurum 

Muhalifim 
A. Eryurt 

Hatay 
A. F. Atahan 

Kütahya 
S. S. Nasukoğlu 

Sivas 
Ş. Ecevit 

. Bu mazbata M. 
Erzincan 

S. Perinçek 

Çanakkale 
Muhalifim 
S. Sezgin 

Denizli 
/. Hadımhoğkı 

Eskişehir 
H> Sezen 

Konya 
T. F. Baran 

Niğde 
H. H. Ülkün 

Yozgad 
M. Ataman 
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Arsuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 24 . XI . 1956 

Zat ve Evrak No. 6844 
Artuhal En. 6833 

Karar No. 88 
Yüksek Reisliğe 

Halen Sındırgı Belediyesi tahsildarı olan 
Mustafa Çakırtaş'm, Etimesgut'taki Hava Oto 
Taburu Üçüncü Bölük erlerinden bulunduğu sı
rada tedbirsizilk neticesi ölüme sebebiyet verdi
ği sabit olduğundan bahsüe,_ Türk Ceza Kanu
nunun 455, 56 ve 59 ncu maddeleri mucibince 
altı ay yirmi gün müddetle hapsine dair Hava 
Kuvvetleri Kumandanlığı Askerî Mahkemesin
den verilen 23 Şubat 1955 gün ve 4/9. sayılı hük
mün Askerî Temyiz Mahkemesinin tasdikiyle ka-
tîleşnıesi üzerine adı geçen hükümlü, bahis mev
zuu hapis cezasının hukuki neticeleriyle birlikte 
affı hakkında Büyük Millet Meclisine müracaat 
etmiştir, 

Bu müracaatı, Adliye ve Millî Müdafaa ve
kâletlerinden gönderilen temsilciler huzuru ile 
inceliyen encümenimiz; 

1. Hükümlü Mustafa Çakırtaş'm henüz şo
förlük ehliyetini almadığı ve binaenaleyh acemi 
bulunduğu bir devrede sırf askerliğin tahmil et
tiği mecburiyetle kamyon sevk ve idareye çalış
tığını; 

2. Yürüyüş talimatına göre, eğitim maksadı 
ile yapılacak seferlerde kamyonlara hiçbir yük 
yüklenmemesi lâzımgelirken, alâkalı ve mesul as
keri makamlarca mezkûr talimat hükmüne ria
yet edümiyerek, maznunun idare ettiği kamyona 
bomba sandıkaln yüklenmiş olmasını; 

3. Hükümlünün hâdise sırasında yanında 
oturan öğretmen onbaşı Fevzi Doğruer'in o an
da sevk ve idareden mesul olduğunu nazara ala
rak lâzımgelen ikaz ve müdahalede bulunması 
icabederken bu icabı yerine getirmemiş ve bun
dan dolayı da ayrıca mahkûm edilmiş bulunma
sını; 

4. ölümü, kamyonda bulunan bomba sandık
larından birinin müteveffa erin başına çarpmış 
olmasının intaceylediğini; göz önünde tutarak 
ve adlî hatanın da bu noktalarda mütezahir bu
lunduğunu kabul ederek vâki af talebini dikkate 

almış ve keyfiyeti Dahilî Nizamnamenin 54 neü 
maddesi gereğince Adliye Encümenine bir maz
bata ile büdirmiştir. 

Müşarünileyh encümen, yaptığı tetkikat so
nunda, ilişik mazbatada beyan ettiği sebeplerden 
ötürü hükümlü Mustafa Çaktrtaş'ı kusurlu gö
rerek, af talebini reddetmiştir. 

Hâdise ve delillerin tahlil ve münakaşasına 
gelince : Mahkemece cezayı müstelzim görülen fi
il ve hareket; yukarda da tebarüz ettirildiği veç
hile, kısa bir eğitimden sonra öğretmenin mesu
liyet ve nezareti altında kendisine kamyon sevk 
ve idare ettirilen acemi ve ehliyetsiz bir erin, ya
ni hükümlü Mustafa Çakırtaş'm Etimesgut - Es
kişehir arasındaki yolun 178 nci kilometresinde 
bir virajı hızla dönerken mezkûr kamyonu de
virmiş ve bu esnada kamyon içindeki bomba san
dıklarından birinin o kamyondaki erlerden Ali 
özdemir'in başına çarparak ölümünü intaceyle-
miş olmasından ibarettir. 

Her ne kadar ölüm keyfiyeti ile maznunun 
fiili arasında bir illiyet rabıtası meveudoldıığu 
ileri sürülmekte ise de, maznun'hâdise tarihinde 
henüz ehliyet iktisap ve dolayısiyle şoförlük vas
fını tam olarak ihraz etmemiştir. Bu itibarla 
meslekin teknik icaplarına bihakkin intibak et-
mediğini kabul zaruridir. Kamyonu kendi arzu 
ve ihtiyariyle değil, sırf askerliğin tahmil ettiği 
bir mecburiyetle sevk ve idareye çalıştığına göre 
de, meslekî ehliyetsizliği, cezai ehliyetsizliğe de 
sirayet ettirilmek ieabeder. 

Diğer taraftan, mezkûr kamyona; sefer tali
matına uyularak, bomba sandıkları yüklenmemiş 
olsaydı, bahis mevzuu devrilmeden kimse mü
teessir olmıyacaktı, kamyonda mevcut diğer şa
hısların bu devrilmeden sağ.ve salim kurtulmuş 
olmaları, bu görüş ve neticenin isabetini kuv
vetle teyidetmektedir. 

Şu halde ölüm, kamyonda mevcut sandıklar
dan birinin, devrilme esnasında bulunduğu yeı-
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den düşerek müteveffa erm başına çarpmış ol
masından ileri gelmişir. 

Nitekim askerî mahkeme, ilk duruşmada 
maznunu kusui'suz görerek beraet ettirmiş ve 
mahkûmiyet kararı, bu beraet hükmünün tenı-
yizen bozulmasından sonra verilmiş bulunmak
tadır. 

Beyan edilen hal ve sebeplerden dolayı hâ
disede, mücerret kamyonun devrilmesi keyfiye
tinin ölümü intaeetmis sayılmasına imkân olmadı
ğı ve yegâne müessiri hamule teşkil eylemiş bu
lunduğu cihetle, müstedi Mustafa Çakırtaş-'ı 
kusurlu ve fiil ile ölüm keyfiyeti arasında da 
illiyet rabıtasını tam olarak mevcut addetmek 
kanun ve vicdan nazarında caiz olmamak lâzım-
gelir. 

Bu bakımlardan, Adliye Encümeni mazbata-
smdaki mucip sebepler varit görülmediğinden, 

müstedi Mustafa Çakırtaş'ın af talebinin dik
kate alınmasına mütedair olan kararımızda ıs
rar edilmiştir. 

Keyfiyeti, yüksek tasvibe sunulmak üzerem 
saygı ile arz ederiz. 

Arzuhal Encümeni Reisi Bu Mazbata Muharriri 
Konya 

A, F, Ağaoğlu 

Kâtip 
Sivas 

A. Voğruyol 

'Malatya 
E. Doğan 

Mardin 
R. K, Timur oğlu 

Kastamonu 
A. M. Tan öv er 

Edirne 
H. Maksutoğhı 

İmzada bulunamadı 

Mardin 
B, Erdem 

Seyhan 
S. Serçe 

— I » ' M 
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Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün'ün, Arzuhal Encü
meninin 30 . IV . 1956 tarihli haftalık karar cetvelindeki 3662 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve 

Arzuhal Encümeni mazbatası (4/205) 

28 . V . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

21153-19654 Arzuhal numarası ile Mevki Hastanesi Hesap Memuru Yüzbaşı Şükrü Dihçer'in 
arzuhalinin reddi hakkındaki encümen kararı tatminkâr olmadığından Umumi Heyette görüşülme
sine dair bulunan itiraz sebepleri aşağıdadır. 

1. Mustafa Şükrü DinçePin talebi, sebep ve mevzu aynı olan iki dâva için Askerî Temyiz Mah
kemesince birbirine mübayin olarak verilen kararların tetkikine dair olmayıp bu kararların infazın
dan mütevellit husule gelen neticelerin telif olunması hakkındadır. 

2. Bahse konu dâvalarda merci evvelce Askerî Temyiz Mahkemesi iken bilâhara Devlet Şûrası 
olması; hâdisede esas olan merci değişikliği hasebiyle feri sayılan kararların infazının : Devletçe; 
Devlet Şûrasından istişari mahiyette bir karar alınmadıkça hukuk prensiplerine uygun bulunmamak
tadır. 

3. Yüzbaşı Mustafa Şükrü'nün sicil özeti hakında Millî Müdafaa Vekâletince Askerî Temyiz. 
Mahkemesine yazılmış bulunan yazı mahkeme dosyasında olup aleyhindedir. Arzuhal Encümenine 
verilen cevap ise lehte bir mâna taşımakta olduğundan Millî Müdafaa Vekâletine ait bu yazıların 
başka başka mütalâalan ihtiva etmesinden ileri gelen mübayenet dolayısiyle kaza merciinden ittihaz 
olunan kararların da birbirine mübayeneti aşikârdır; tetkiki istenen cihet kaza merciinden geçen ka
rar olmayıp Millî Müdafaa Vekâletinin yazılarındaki zühule müstenit mütalâaların telifi keyfiye
tinden ibaret olduğu ve bunun ise maddi hata kabul edilmesi icabettiğinden kendiliğinden düzeltil
mesi mümkün bulunduğundan tetkik harici kalan mevzulardan addedilmesi doğru bulunmamaktır. 

4. Arzuhalin verildiği tarihten daha sonra ittihaz olunan Umumi Heyet kararının bu talebe şâ
mil olamıyacağı hasebiyle mezkûr Umumi Heyet kararma dayanılarak talebin bu yönden dahi reddi 
uygun bulunmamaktadır. 

Hulâsa; arz olunan sebeplerle sair sebeplerden dolayı hâdisenin Umumi Heyetçe tetkikini rica 
ederim. Saygılarımla. 

Niğde Milletvekili 
Hasam, Hayati Ülkün 

Arzuhal Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Arzuhal Encümeni 24. XI. 1956 
Zat ve Evrak No. 21153-1977 
Ar&uhal En. No. 19654-1973 

Esas No. 4-205 
Karar No. 85 

Yüksek Reisliğe 

Sivil Devlet hizmetlerinde geçen müddetleri- Mahkemesinde açmış olduğu nasp tashihi dâ-
nin nasnbına tesir ettirilmesi için Askerî Temyiz vasinin; kendisiyle huku'kan aynı durumda bu-



lunaıı îrfan Çertel, Hıfzı Erim ve Tahsin Erök-
tem haklarında'M müspet 'kararlara mübayin ve 
zıt bir görüşle reddedildiğinden ve orduda bu 
ıha'ktan* faydalanmıyan kendisinden başka bar 
kimse kalmadığından (bahis ve şikâyetle; bu yol
da nıütebayin bir karar verilmesinin hak ve adle 
uygun ibulunînadığmdan; naibinin emsali1 gibi 
•düzeltilmesini istemiş olan Ankara Mevki Has
tanesi Hesap Memuru Şükrü DinçeTin; Reislik
ten muhavvel ıbu baptaki 7 Şubat 1954 ve 
10.XI.1954 tarihli istidaları j talebin kaza mer
ciince incelenip karara bağlanan bir hususa 
taallûk etmesi itibariye encümenimize© tetkik 
mevzuu yapılamıyaoağı yolunda (3662 sayılı) 
bir Karara bağlanmıştır. 

Mezkûr karara; Niğde Mebusu Hasan Hayati 
Ülkün tarafından müddeti içerisinde itiraz olun
muş bulunduğundan dosya yeniden tetkik ve 
müzakere olundu. 

Şikâyet ve ihtilâf; yukarda belirtildiği gibi 
nasp tashihi ile İlgili olup, bu mevzudaM dâva; 
zamanı hâdisede mer'i bulunan 3410 sayılı Ka
nun kükümlerine tevfikan adı geçen mahkemece 
tetkik ve 17.IX.1952, tashihi karar takibi de ke-
zıa 4.II.1953 tarihli ilâmlarla reddedilmiş (bulun
maktadır. 

Muteriz; her ne kadar talebolunan hususun; 
birbirine mubayin olan kararların neticeleri ile, 
infazında hâsıl olan tereddüdün ve devamlı Mil
lî Müdafaa Vekâletinin; dâva dosyasındaki aleyh
te; şikâyet münasebeti ile encümene verdiği (leh
te bir mânayı mahmul bulunan) cevabi yazılan-
mn telifinden ibaret bulunduğunu ve Devlet Şû
rasından buı mevzuda istişari bir karar alınması 
lüzum ve zaruretini belirtmekte ise de; kaza mer
cilerince tetkik olunması icabedip, (hâdisemizde 
olduğu gibi) bu merci tarafından karara bağlanan 
bir hususa, şu veya bu sebeple; velev ki, maddi 
bir hata sebebi ile de olsa, teşriî yoldan müdaha
le olunması; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesinin sarih, mutlak ve âmir hükmü ile, Yük
sek Meclisin bunu müeyyit mütaaddit ve müs
takar içtihat ve kararlan muvacehesinde gayri-
mümkün bulunmuştur. 

Kaldı ki; mevzuatımız maddi ve hukuki hata
ları ıslâh.ve telif zımnında muhtelif kanun yol
ları ve ayrıca da bir tevhidi içtiharl müessesesi 
vaz'etmiştir. 

Millî Müdafaa Vekâletinin dosya arasında bu
lunan yazısında : Mumaileyhin bahis mevzuu hiz
metlerinin 7 nci sınıf nasbmda nazara alındığı, 
mütaakıp nasplarında ise; 943 sicilinin 6 acı sı
nıfa «yetişmektedir» şeklinde menfi hükmün bu
lunması itibariyle tesir ettirilememiş bulunduğu; 
müstedinin filhakika adı geçen îrfan Çertel ile 
hukukan aynı durumda olduğuna işaret edilmiş 
ve buna ait ilâmda da; «yetişmektedir» kaydının; 
nonnal olarak o sene terfi derecesinde bulunan
lar hakkında teammülen yazılmakta olduğu ve 
nasp düzeltmelerinde müspet sicil aramaya lü
zum olmaması sebebi ile vekâlet muamelesinde 
bir isabet bulunmadığı belirtilmiştir. 

Ancak; hükmen hallolunan bu mevzu muva
cehesinde idarenin; hatalı tasarruflarını her ha
lükârda ıslah edebilmesi hususunda idare huku
ku ile tanınan takdir hak ve hareket serbestîsine 
dahi müdahale olunması mümkün görülmemiş
tir. 

Tavazzuh eden bu durum karşısında itiraz 
olunan 15 . I I . 1956 tarihli ve 3662 sayılı Ka
rarımız tamamı ile musip bulunmuştur. 

Keyfiyet işbu mazbatamızla Umumi Heyetin 
yüksek tasviplerine sunulmak üzere, saygılarımız
la arz olunur. 

Arzuhal Encümeni 
Reisi 

Konya 
A. b\ Ağüoğlu 

Kâtip 
Sivas 

.1. Dogruyol 

Malatya 
E\ Doğan 

Mardin 
R. K. Timur oğlu 

Bu mazbata 
Muharriri 
Kastamonu 

A. M. Tmiöve.r 

Edirne 
H. Maksudoğlu 

İmzada bulunamadı 

Mardin 
B. Erdem 

Seyhan 
*Sf. Serce 

http://10.XI.1954
http://17.IX.1952


Devre : X Q 
îçtima: 3 S. S A Y I S I : ö 

Yozgad Mebusu Mahmut Ataman'ın, Arzuhal Elncümeninin 
4 . VI . 1956 tarihli haftahk karar cetvelindeki 3726 saydı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal 

Encümeni mazbatası * (4/224) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Arzuhal Encümeninin haftalık karar cetvelinin (57) nci sayısında neşredilmiş bulunan ve du
rumunun tekrar incelenmesini istiyen İsmail Başaran'm talebinin reddini mutazammın 3726 sayı 
ve 17 . IV . 1956 tarihli Kararın bir kere de Umumi Heyette tezekkür olunmasını itirazen arz ve 
talebeylerinı. 

29 . VI . 1956 
Yozgad Mebusu 
Mahmut Ataman 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 24 . XI. 1956 

Zat ve Evrak. No. : 8506 
Arzuhal En, No. : 8352 

Esas No. : 4/224 
Karar No. : 87 

Yüksek Reisliğe 

Halen Eskişehir Lisesi Fransızca öğretme
ni olan İsmail Başaran'in, Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesi talebesi iken, dekanın müsaa
desiyle dördüncü defa girmiş olduğu Fransızca 
dili ve edebiyatı imtihanının, Talimatnamenin 
17 nci maddesi mucibince hükümsüz sayılma
sına dair Profesörler Meclisinden verilen karar 
üzerine Devlet Şûrasından istihsal eylemiş ol
duğu ilâmın hükmü, mezkûr fakülte yönetim 
kurulunca 27 .1.1953 tarihinde ittihaz olunup 
adı geçen İsmail Başaran'a yeniden mezuniyet 
imtihanına girme hakkı verilmesine mütedair 
bulunan bir kararla infaz edilmiş bulunmaktadır. 

Sözü geçen Şûra ilâmının diploma itası gi
bi bir hükmü muhtevi bulunmadığı, daha evvel 
selef eneümenierce icra kılman tetkikat netice
sinde katiyetle anlaşılarak, müstedinin mezkûr 
ilâmın diploma verilmesi hükmünü mutazam
mın bulunduğu yolundaki iddiası hakkında 

muamele tâyinine lüzum görülmemiş ve bu yol
daki 24. X I I . 1954 gün ve 53 sayılı rapor, Yük
sek Umumi Heyetçe 5 .1 .1955 tarihinde aynen 
kabul buyurulmuştur. Bu kabulden sonra di
lekçi, tekrar encümene müracaatle, evvelki ta
lebini tekrar etmiş ise de mumaileyhin bu mü
racaatının da, Umumi Heyetçe kesin olarak ka
rara bağlanmış olan bir hususa taallûk eyle
mekte ve yeni bir sebebi de ihtiva etmemekte 
olmasından dolayı bir muameleye tâbi tutul
masına mahal olmadığına 17 . TV . 1956 tarihin
de karar verilmiştir. 

3726 •sayılı olan bu Kararın 4.VI.1956 gün ve 
57 numaralı haftalık cetvelle neşri üzerine, Yoz
gad Mebusu Ma'hmut Ataman tarafından müd
deti içinde sebep zîkr^lunmaiksızın itirazda bu
lunulmuştur. 

Bu itiraz, yukarda/ki izahattan da anlaşılaca
ğı üzere. Umumi Heyetin tasdikiyle kesin bir 
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mahiyet almış olan bir hususla alâkalı bir kara
ra matuf olmafk hesabiyle yersiz görülmüştür. 

Beyan ediilen sebeplerden dolayı mezıkûr iti
razın reddiyle taallûik etîtiği 'kararın .tas^vib'i hu
susunun Yüksek Umumi Heyete arzmı saygı ile 
«telklif ederiz. 
Arzuhal Encümeni Reisi Bu mazbata Muharriri 

Konya Kastamonu 
A. F, Ağaoğlu A. M. Tanöver 

Kâtip 
Sivas 

A. Doğruyol 

Malatya 
E. Doğan 

Mardin 
R. K. Timuroğlu 

Edirne 
H. Maksudoğlu 

imzada bulunamadı 

Mardin 
B. Erdem 

Seyhan 
S. Serce 

( S. Sayısı : 8 ) 



Devre : X 
îçtima : 3 S. S A Y I S I : 

Sivas Mebusu Nurettin Turgay'm, Arzuhal Encümeninin 15 . 
VIII . 1 9 5 6 tarihli haftalık karar cetvelindeki 3890 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni 

mazbatası (4 /240) 

Yüksek Reisliğe 

Arzuhal Encümeninin 15.VI1I.1956 tarih ve 65 sayılı cetvelinde münderdç 3890 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesini saygı ile arz ve ı-iea ederim. 

14.1X.1956 
Sivas Mebusu 

Nurettin Turgay 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T B. M. M. 
. irzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak No. 9898 
Arzuhal En. No. 9533 

Esas No : 4 - 240 
Karar No : 86 

24 . XI . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Gayrikanunu olarak tanzim olunan bir si
cil ile kendisine ehliyetsizlik isnadolumıp 5434 
sayılı Kanana tevfikan disiplinsizlik sebebiyle 
31 . V1T1 . 1954 tarihinde tekaüde sevk edil
diğinden ve Ordu Sicil Talimatnamesinin 31, 
32 ve 33 ncü maddeleri muvacehesinde mez
kûr kanunun hakkında tatbikmdeki isabetsiz
likten şikâyetle; Devlet Şûrasına müracaat 
müddetini de bizzarure geçirmiş olduğundan, 
mezkûr tasarrufun bütün hukuki netayiei 
ile birlikte kaldırılmasını talebetmiş bulunan 
Emekli Yüzbaşı Eıza Sakman'a ait; bu bapta
ki 30 . IV . 1956 tarihli istida üzerine, eneü-
menimizce; 26 . V I . 1956 tarihli ve 3890 sayılı ve 
«5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı 
ğı Kanununun 39 ncu maddesinin «e» fıkrasına 
istinadeden mezkûr emeklilik muamelesi alev-

hine kaza merciine müracaat olunması lüzu
muna binaen; muamele tâyinine mahal olma
dığına» dair bir karar verilmiştir. 

Mezkûr karara; Sivas Mebusu Nurettin 
Turgay tarafından müddeti içerisinde itiraz 
olunduğundan buna ait dosya tekrar tetkik 
edildi. 

Yukarıda telhisen arz olunan şikâyet, ve ta
lep; idari kaza merciinin tetkikine tâbi husu-
sattan bulunmakla, Dahilî Nizamnamenin en
cümenimizin vazifelerini tâyin ve tesbit eden 
hükümleri muvacehesinde; encümenimizce esas
tan tetkik ve bir karara bağlanması mümkün 
göralememiştir. 

Müstedinin şu veya, bu sebeple, bizzarure bu 
mercie müracaat edememiş (bulunması da encü
menini izan vazifesi üzerinde her hangi fbir deği-

http://14.1X.1956
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siklik tevlidetmiyeeeği cihetle; itiraz olumarı 
3890 «ayılı mezfkûr 'kararımız; istinadettigi bu 
mucip sefoefbe Ibinaen tamamen musip 'bulunmuş
tur. Umumi Heyetin yiüksefk tasviplerine sunul-
malk üzere 'keyfiyet saygılarımızla ara olunur. 

Arzuhal Encümeni Bu mazbata 
Reisi Muharriri 
Konya Kastamonu 

4. F. Ağaoğlu A. M. Tanöver 

Kâtip 
Sivas 

A. Doğruyol 

Malatya 
E. Doğan 

Mardin 
ti. K. Timuroğlu 

Edime 
EL Maksudoğlu 

İmzada bulunamadı 

Mardin 
B. Erdem 

Seyhan 
S. Serçe 

( S. Sayısı •• » ) 



Devre : X 
İçtima : 3 S. SAYISI II 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Arzuhal Encümeninin 3 0 . V . 1956 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 3716 sayılı Kararın Umumi 

Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni 
mazbatası (4/223) 

29 . VI. 1956 
Yüksek Riyasete 

30.V.1956 tarih ve 56 sayılı haftalık karar cetvelinde neşredilen 1800/1798 'kayıt No.lu Fethi 
Binfca'ya ait 4.IV.1956 tarih ve 3716 sayılı müşterek Kararda zikrolunan hususun Ibar defa da He
yeti Umumiyede görüşülmesini arz ve riea ederim. 

Denizli Mebusu 
B. Akşit 

Arzuhal Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Arzuhal Encümeni 
Zat ve Evrak No. : 1800 
Arzuhal En. No.: 1798 

Esas No.: 4-223 
Karar No. : 89 

26. XI. 1956 

Yüksek Reisliğe 

Demiryolları Cer Dairesi büro şeflerinden 
Fethi Pinka'nın memuriyet ve ücret derecesine 
mütaalTik olarak sonradan yapılan düzeltmenin 
ilk tâyin tarihine teşmili talebiyle vermiş oldu
ğu 27.X.1954 tarihli arzuhal üzerine selef encü
mence ittihaz edilen ve bu talebin kaza merciin
ce halli lâzrm hususlardan bulunması (hasebiyle 
tetkik mevzuu yapılamıyacağma mütedair bu
lunan 4.IV.1956 gün ve 3716 sayılı Karara karşı 
Denizli Mebusu Baha Akşit'in. müddeti içinde 
vâ'kı itirazına mebni bu baptaki dosya, encümeni-
mizce tefoar (incelendi. 

Mezkûr dosya münderecatına nazaran müste-
dinin bu mevzu hakkında acımış olduğu dâva 
Ticaret Mahkemesince ret ve bu husustaki bü
küm Teınyizen tasdik edilmiş bulunmasına ve 
Temyiz Mahkemesinin mümasil hâdiselerde yek
diğerine mübayin (karar vermiş 'olması da, idare 
ile dilekçi arasındaki bu ihtilâfın teşriî organ 
tarafından tetkik ve hallini zaruri kılan 'haller

den olmayıp mezkûr mübayenet sebebiyle ancak 
tevhidi İçtihat müessesesine müracaat edilebile
ceğine göre selef encümen Kararı Ssabetli ve bu
na matuf itiraz gayrivâridolduğundan bu itira
zın reddiyle mezkûr 4JV.1956 gün ve 3716 sa
yılı Kararın tasvip' buyurulması (hususunun 
Ümuınii Heyetin yüksek takdirine sunulmasını 
saygıyla arz ve teklif ederiz. 

Arzuhal Encümeni Reisi Bu mazbata muharriri 
Konya 

A. Fahri Ağaoğlu 
Kâtip 
Sivas 

A. Doğruyol 

Malatya 
E. Doğan 
Mardin 

R. K. Timur oğlu 

Kastamüu 
A. 31. Tanöver 

Edirne 
H. Maksudoğlu 

İmzada bulunamadı 
Mardin 

B. Erdem 
Seyhan 
S. Serce 





DAvre : X 
İçtima : 3 

Çorum Mebusu Hüseyin Ortakçioğlu'nun, Halk Bankası ve Halk 
Sandıkları hakkındaki Kanunun 5652 sayılı Kanunla değiştirilen 
birinci maddesiyle ikinci maddesinin A bendinin tadili hakkında ka

nun teklifi ve Ticaret, Maliye ye Bütçe encümenleri 
mazbataları (2/280) 

Ankara, 19 Mart 1956 
Türkiye Büyük Millet MeoHsi Yüksek Reisliğine 

Halk Bankası ve Halk Sandıkları kurulması hakkındaki Kanunun 1, 2 nei maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklif ve esbabı mucibesini ilişik olarak takdim ediyorum. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla arz ederim. 
Çorum Mebusu 
H. Ortakctoğlu 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Orta tabakayı teşkil eden esnaf ve sanatkârın, cemiyet hayatında oynadığı mühim rol izahtan 
varestedir. Beşikten mezara kadar her nevi ihtiyaçların imal ve tevziinde mühim roller ifa et
mekte. olan bu orta sınıfın iktisadi bünyesi sağlam esaslara raptedilmedikçe, müstakar bir iktisa
di nizamın tesis edilmesi ve millî kalkınmanın feyizli semerelerinden istifade olunması güçlüklere 
mâruz kalabilir. Son seneler zarfında bir taraftan millî ekonomimizin istihsal gücünü artırmak için 
büyük tesisler yapılmış diğer taraftan da memleketin büyük ekseriyetini teşkil eden çiftçi zümre
sinin refahına matuf müspet adımlar atılmış bulunmaktadır. 

Bu iki kutup arasında bir nizam ve ahenk unsuru teşkil edecek olan ve bu sahalardaki feyizli 
neticeleri âzami seviyeye isal edecek bulunan orta tabakanın da aynı nispetler derecesinde dev
letçe himaye edilmesine zaruret hissedilmiş ve Halk Bankacılığı da bilhassa son beş sene içerisin
de büyük hamleler yapmaya muvaffak olmuş bulunmaktadır. 

1933 yılında esnaf ve sanatkârı murabahacıların pençesinden kurtarmak amaciyle hazırlanan 
2284 sayılı Kanunun veciz esbabı mucibe lâyihasında ehemmiyeti tebarüz ettirilmiş olan orta sı
nıf kredi ihtiyacına cevap vermek üzere kurulan Halk Bankası ancak beş sene sonra, 1938 yılın
da tatbikata geçebilmiş ve 1950 tarihine kadar 1 400 000 TL. gibi çok cılız bir sermaye ile ikinci 
Cihan Harbi zarfından küçük sanayi imkânları nispetinde destekliyerek harb konjonktüründe 
ehemmiyetli bir istihsal unsurunu yaşatmaya hizmet etmiştir. 

1950 tarihinde 5652 sayılı Kanunla vukubulan tadilât üzerine bankanın sermayesi birinci ham
lede 5 500 000 TL. ya ve ikinci hamlede 10 000 000 TL. ya çıkarılmış ve 1953 yılı sonunda bu ser
mayenin tamamı tahsil edildiği için 1955 yılında sermaye miktarı 20 000 000 TL. iblâğ edilmiş 
ise de, bu nominal sermayeden 1955 sonunda 11 140 300 TL. sı ödenmiş ve kanun gereğince bele
diyeler ve mahallî idareler bütçelerinden ayrılan % 1/2 in senelik vasati baliği olan 1 000 000 T. L. 
ile sermayenin tedricen tahsil edümesi kanunla müeyyet bir hale gelmiştir. 

Bu kaynaklarla Halk Bankasına mevdu büyük hizmetleri ifadaki müşkülât önünde sermayenin 
ve sair kaynakların arttırılması maksadiyle, memleketimizde de Esnaf Kefalet kooperatifleri ku
rulmuş ve 1951 senesinden bugüne kadar sarf edilen mesai neticesinde bu teşkilât hemen hemen 

S. SAYISI 12 
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bütün vatan sathına yayılma istidadı iktisabetmiş ve halen aledİeri 75 i aşan Esnaf Kefalet 
kooperatiflerine bankanın yaptığı plasman tahsisi 40 000 000 TL. ya erişmiştir. 

Bütün Türkiye esnaf ve sanatkârının Halk Bankası marifetiyle kredi almaya muhtaç esnaf 
ve sanatkâr adedi 400 000 olarak kabul edildiğine ve bunların içerisinden 75 kefalet kooperatifi 
vasıtasiyle ancak 30 000 ine vasati 1 291 lira verilebildiğine nazaran bankanın halilıazırdaki 
imkânlariyle umumi ihtiyacın onda birinin bile temininin imkânsız olduğu hakikati meydana çıkar. 

Memleketimizin son beş sene içerisinde giriştiği büyük teşebbüsleri ve geniş tesisleri göz-
önünde tutarak, kabil olduğu kadar devlet bütçesine büjâik külfetler tahmii etmeden ve Halk 
Bankasının sermaye kaynaklarının yine esnaf ve sanatkârın serbest iştirakleri ile temin etmek 
prensibi daima göz önünde tutulduğu anlaşılmaktadır. Bunun için önümüzdeki 5 ilâ 10 sene içeri
sinde tahakkuk ettirileceği umulan Halk Bankası sermaye seviyesinin 150 000 000 TL. ya ilblâ-
ğını ve- bu hedefe vâsıl olmak için her sene bütçeye ağır külfetler tahmil etmeden 1 200 000 Tl. olan 
devlet iştirakinin her sene onar milyon lira hükümet iştiraki şeklinde tecelli etmesi; bankanın 
hedef istikametindeki hamlelerinin temelini teşkil edecek, ve meselâ ilk beş sene zarfında 10 ar 
milyon liradan 50 milyon liraya baliğ olmasına mukabil esnaf ve sanatkârın serbest sermaye iş
tirakleri ile umumi sermaye 100 ile 150 milyon lira civarına yaklaşmış olacaktır. 

Bu teklifin yapılmasını zaruri kılan sebepleri)ı en mühimlerinden biri de halihazırdaki şartlarla 
istihsali arttıracak ''tesis kredilerinin verilmesine imkân hazırlamak gayesine matuftur. Hakkiyla 
teçhizatlandırılacak olan esnaf ve sanatkâr tabakaları büyük sınai ve ticari teşebbüsler için faideîi 
bir vasat teşkil edebileceği gibi istihsal konjonktüründe de tahakkuk ettireceği muvaffakiyetlerle 
memleketin en mühim zümresini teşkil eden çiftçilerin de hayat seviyelerini daha suhuletle yük
seltmeye hizmet edecek bir duruma girebilecektir. 

Halk kredisinin küçük ve orta çaptaki sınai işletmelerin prodüktivitelerini artıracak bir tarzda ve 
yeter ölçüde tevziini sağlamak üzere son yarım asır zarfında hemen her memlekette hükümetler ta
rafından çeşitli yardımlarla Halk Bankaları kuvvetle desteklenmiştir. Bunlardan bir misal olmak 
üzere isviçre Federal Hükümetinin İsviçre Halk Bankasının (Bancjue Populâire Suisse) sermaye
sine bir kalemde 80 milyon frank gibi muazzam bir meblâğ ile iştirak etmiş olması kayda şayan
dır. Mezkûr banka 1930 da almış olduğu bu parayı 1952 yılma kadar halk tarafından vukubulaıı 
sermayeye iştirak payları ile peyderpey tasfiye etmiştir. 

Yukarda arz edilen maksat ve gayelerin tahakkuku için 5652 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile 
ikinci maddesinin A fıkrasında aşağıda şekli gösterilen tadilâtın yapılmasını yüksek takdirlerini
ze arz ederiz. 

Halk Bankasının isminin başına Türkiye kelimesinin ilâve edilmesi; hem bankanın memleket-
şümul olan hüviyetini tesbite medar olacak hem de İzmit'te bulunan Halk Bankası ve İzmir'deki 
Esnaf Ahali Bankası ile vukubulaıı bâzı iltibasları ortadan kaldıracaktır. 

5652 sayılı Kanunun birinci maddesindeki hükümlere göre halen 20 000 000 TL. lık bir sevi
yeye iblâğ edilmiş olan Halk Bankası itibari sermayesinin 150 milyon liraya çıkarılması bütçeye 
ancak her sene 10 milyon lira gibi cüzi bir külfet tahmil etmesine mukabil, bu hedefe vâsıl olmak 
için bankaya dinamik teşebbüs ve hamle kudreti bahşedecek ve esnaf ve sanatkârın istifade dere
cesi genişledikçe bankayı da beninısiyerek sermaye iştirakleri ile hedefe daha süratle yaklaşmak 
imkânı bulunacaktır. Aynı kanunun ikinci maddesi ile Maliye Bakanlığı bankanın sermayesine 
1 200 000 lira ile bidayette iştirak etmiş ve mütaakıp senelerde hiçbir iştirak yapmamış bulunmak
tadır. 18 seneden beri artırılmıyan bu iştirakin hiç olmazsa bundan böyle senede 10 milyon lira 
ile sağlanması, bankanın son inkişaf temposunu takviye edecek ve bu hâdise serbest iştiraki eri 
teşvikte en ehemmiyetli unsuru teşkil edecektir. 

( S. fctoyıaı : 12 ) 
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Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret -Encümeni 

Esas No: 2/280 ' 
Karar No: 31 

18 .VI. 1956 

Yüksek Reisliğe 

Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcıoğlu'nun 
Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki 
Kanunun 5652 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci 
mad4esiyle 2 nci maddesinin (A) fıkrasının ta
dili hakkındaki kanun teklifi eııcümenimizce 
hükümet mümessillerinin iştirakiyle incelendi: 

Son senelerde Halk Bankasının deruhde etti
ği işlerin genişlemesi ve muhatabı bulunduğu 
küçük esnaf kütlesinin teşkilâtlanması neticesi 
dar bir sermaye hacmi içinde vazifesini lâyıkiy-
le ifa edemiyecek bir duruma geldiği ve bu se
beple sermaye tezyidinin zaruri bulunduğu en-
cümenimizce hükümet mümessillerinin noktai
nazarına muvazi olarak müspet mütalâa edil
miş ve teklif uygun görülmüştür. Ancak teklif 
metninde mevcut Maliye Vekâleti tâbiri kaldı
rılarak yerine bütün kanun metinlerinde zikri 
mûtat Hazine tâbiri kullanılmıştır. İkinci mad
dede ise sermaye tezyidinin zarureti karşısında 
her sene Malîye Vekâletince yapılacak iştirakin 
behemehal bütçeye konulmasını teminen asgari 
on milyon, kaydının encümenimizce ilâvesine lü
zum, görülmüştür. 

Bankanın bütün Türkiye'ye şâmil fonksiyo
nu göz -önünde tutularak tadil edilen eski ka
nun metninde Halk Bankası ve Halk Sandık
ları ibaresinin basma Türkiye kelimesi ilâve 
edilmiştir. Bu ilâve sadece bir unvan değişikli

ği olup Ticaret Kanununun 42 ve 51 nci madde
leri muvacehesinde vecibelerin intikali bakımın
dan kanun metnine muvakkat bir madde ilâve
sine lüzum görülmemiştir. 

Kanun metninin sarahati vo kanun tekniği
ne uyma bakımından, teklifte bâzı değişiklikler 
yapılmıştır. 

Havalesi gereğince Maliye Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunu
lur. 

Ticaret Encümeni Reisi 
Bursa 

H. Şaman 
Kâtip 

Konya 
M. Güzelkıhnç 

' 
Bursa 

M. Erdener 
İzmir 

N. S. Altuğ 
İmzada bulunamadı 

Kocaeli 
H. 0. Erkan 

İmzada bulunamadı 

Mazbata Muhabiri 
Ankara 
N. înanç 

Ankara 
H. Bulgurlu 

imzada bulunamadı 
Erzurum 
C. önder 

Kocaeli 
H. Başak 

Samsun 
S. Çonoğlu 

Seyhan 
N. 1. Tolon 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No. 2/280 
Karar No. 71 

5. VII. 1956 

Yüksek Reisliğe 

Çorum Mebusu Hüseyin Ortakeıoğlu'nun, 
Halk Bankası ve Halk Sandıklan hakkındaki 
Kanunun 5652 sayılı Kanunla değiştirilen birin
ci maddesi ile ikinci maddesinin A bendinin ta
dili hakkında kanun teklifi, Hükümet temsilci
leri hazır olduğu halde encümenimizde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Kâr kasdmdan ziyade şehir ve kasabalarda
ki küçük esnafın kredi ihtiyacını karşılamak -
maksadiyle kurulmuş bulunan Halk Sandığı ve 
Halk Bankası, maksadın icabı olarak hissedar
larına diğer bankalardan daha az temettü da
ğıtmakta olduğundan bu kaynaktan sermayesini 
artırmasına imkân görülememiştir. 

Ziraat-erbabının kredi ihtiyacı, Ziraat Ban
kası tarafından, ve ticaret erbabının kredi ihti
yacı da birçok bankalar tarafından karşılandığı 
halde şehir ve kasabalarda büyük bir yekûn teş
kil eden esnafın ve hususiyle küçük esnafın kre
di talepleri, hemen hemen bütün bankalar tara
fından mevzuat harici görülerek veya sair sebep
lerle reddedilmekte ve is'af edilenler de pek cüzi 
bulunmaktadır. 

Teşvik ve himayeye bihakkin lâyık olan bu 
vatandaşların kredi ihtiyaçlarının en ehven 

şartlar altında karşılamak mevkiinde bulunan 
Halk Bankasının sermayesinin işte bu sebepler
den dolayı artırmak lüzumu duyulmuş ve Ziraat 
Bankası ile Emlâk Kredi Bankası sermayelerin
de olduğu gibi Halk Bankası sermayesinin-de 
Hazinenin yardımı ile artırılması zarureti hâsıl 
olmuştur. 

Bu mucip sebepler tahtında hazırlanmış olan 
kânun tasarısı encümenimizce de yerinde görül
müş ve esas itibariyle farklı hükümleri ihtiva 
etmiyen ve fakat redaksiyon bakımından daha 
uygun bulunan Ticaret Encümeni metni ayııen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Amasya 
H. Koray 

Bolu 
8. Baysal 
Samsun 

Ş. Uluçay 
imzada bulunamadı 

< 
K. 

Afyon K. 
0. Talu 
Giresun 

A. îzmen 
Siird 

M. D. Süalp 
îmzada bulunamadı 

3ivas 
Oskay 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 26. XI, 1956 
Esas No. 2/280 

Karar No. 10 
Yüksek Reisliğe 

Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcıoğlu'nun, 
Halk Bankası ve Halk sandıkları hakkındaki 
Kanunun 5652 sayılı Kanunla değiştirilen bi
rinci maddesiyîe ikinci maddesinin (A) bendi
nin tadili hakkındaki kanun teklifi Ticaret ve 
Maliye encümenleri mazbatalariyle birlikte en
cümenimize havale edilmiş olmakla * Maliye ve 
İktisat ve Ticaret Vekâletleri mümessilleri hü-
zuriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, esbabı mucibesinde de mu-
fassalan izah edildiği üzere esnafın kredi ihti
yacını karşılamak üzere teşekkül etmiş bulu
nan Halk Bankası ve Halk Sandığının ticari ve 
sosyal hayatımızda büyük rolü bulunan 400 000 
küsur esnaf için lâyıkı veçhile kredi teminine 
imkân bulamadığı cihetle sermayesinin 150 
milyon liraya iblâğını ve her yıl Maliye Vekâ
leti bütçesine bu maksatla bankaya yardım ola
rak 10 milyon liranın vaz'mı temin maksadiy-
le hazırlanıp sevk edilmiştir. 

Teklif üzerinde encümenimizde cereyan eden 
müzakerelerde Halk Bankası ve Halk Sandığı
nın himayeye muhtaç ve büyük bir kütleyi teş
kil eden küçük esnafın imkân nispetinde kredi 
ihtiyacını karşılamakta olduğu ve bu müsmir 
faaliyetin memleketin ihtiyaç gösterdiği sair 
bölgelerde şubeler açmak suretiyle tevsii lüzu
mu ileri sürülmüş ve bu maksatla hazırlandığı 
ifade buyunılan teklifin Ticaret Encümeninin, 
tadilen kabul etmiş olduğu metin üzerinden 
maddelerin görüşülmesine geçilerek gerek ban
kanın sermayesinin tezyidine ve gerek diğer 
halk tarafından kurulan banka ve sandıklardan 
tefrikini temin maksadiyle adının (Türkiye 
Halk Bankası) olarak tesbitine dair hükümleri 
ihtiva eden birinci madde Ticaret Encümeni
nin tadili veçhile aynen kabul edilmiştir. 

5652 sayılı Kanunun banka sermayesinin su
reti terekkübü hakkındaki ikinci maddesinin 
(A) fıkrasının tadili nhakkındaki teklifin Tica
ret Encümenince tadilen kabul edilmiş olan 
ikinci maddesi, Hazine iştiraki bulunan bir mil

yon iki yüz bin liraya ilâveten her yıl Maliye 
Vekâleti bütçesine konulacak asgari (10) milyon 
lira ile Hazinenin sermaye artışına iştirakini 
istinhdaf etmektedir. 

Bu madde üzerinde encümenimizde cereyan 
eden müzakerelerde bu kanun teklifi ile miktarı 
tezyit ve tahdidedilmiş olan banka sermayesi
ne Hazinenin de her yıl Maliye Vekâleti bütçe
sine konulacak tahsisatla iştirakinin de bir 
plâfonla tahdidi lüzumu ileri sürülmüş ve ikti
sadi Devlet Teşekkülleri hakkındaki 3460 sayılı 
'Kanunun şümulüne girmiyen ve bir'anonim şir
ket halinde idare olunan bu müessesenin halk, 
esnaf ve hükmi) şahıslar ile il özel idare ve bele
diyelerin iştirakleri suretiyle faaliyeti ve serma
yesi günden güne inkişaf etmekte olduğu ve 
bankanın maksadı teşekkülü ve sureti tesisi de 
göz önünde bulundurularak sermayesinin üçte 
birini Hazine yardımı teşkil etmek üzere Hazi
nenin barnka sermayesine (50 000 000) lira ile 
iştiraki ve bu miktar tamamen ödeninceye ka
dar her yıl Maliye Vekâleti bütçesine bu mak
satla (10 000 000) liradan az olmamak üzere 
tahsisat konulması prensibi uygun görülmüş 
ve ikinci maddenin (A) fıkrası bu esasa göre 
yeniden tanzim edilmek suretiyle madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Teklifin başlık ve mütaakıp maddeleri şek
len değiştirilmek suretiyle ihzar olunan kanun 
lâyihası Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reisvekiİi Mazbata M. 
izmir Zonguldak 

A. Aker S. Ataman 
Kâtip 
Tokad Afyon K. 

ikinci maddeye muhalifim M. Â. Ülgen 
ö. Sunar 

Ankara Antalya Aydın 
M. Ete K. Akmtmlar Z. Uray 

Bursa Çankırı Çoruh 
H. Köymen T. Uygur Y. Oilmüşel 

( S. Sayısı u 12 ) 
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Çorum Diyarbakır Erzurum 
T. Gürsel H. Turgut Ş. Erker 

Eskişehir Giresun Gtimüşane 
A. Potuoğhı M. Ş&ner Z. Başağa 

Gtimüaane İzmir. 
H. Tokdemir Muhalefet şerhim ilişiktir 

B. Bügin 
Kastamonu Kayseri Kırklareli 

B. Dura t. Kirazoğlu Ş. Bakay 
Kocaeli Konya Muş 
C, Tüzün M. Bağnaçık §. Çağlayan 

Niğde Ordu Ordu 
A. N. Kadıoğlu R. Aksoy 8. îsbakan 

Bize Bize Seyhan 
H, Agun /« Akçal Dr. & Bant 

Seyhan Siird Siird 
A.Topaîoğlu B. Erden M. D. 8üalp 

Trabzon Tunceli 
8. F. Kalaycîoğlu B. T. Okaygün 

Urfa , Yozgad 
îkinci maddeye muhalifim T. Alpay 

F. Ergin 

Kanun teklifinin ikinci maddesi hakkında mu
halefet şerhi : 

Teklifin gayesi, mucip sebepler lâyiha
sında arz ve izah edildiği veçhile, memleket 
ekonomisinde çok mühim fonksiyonları malûm 
bulunan ve adedi yarım milyonu geçen kü
çük esnaf ile küçük sanatkârların ihtiyaca 
kâfi kredi ile teçhizi suretiyle hem istihsali
mizin inkişafını, hem de halkımızın mühim 
bir kısmının sosyal himayesini temin etmek
tir. Diğer kredi müesseselerinden yardım gör
melerine imkân hemen hemen bulunmıyan bu 
vatandaşların kalkınması münhasıran bu 
mevzu ile alâkalı Halk Bankasının*ve Halk 
sandıklarının faaliyet saha ve imkânlarını ge
nişletmelerine bağlıdır. 

Encümenimizde cereyan eden müzakere
lerde, bugünkü ihtiyaçlara cevap verebilmek 
için Banka sermayesinin tedricen (150) mil
yon liraya yükselmesi lüzumu kabul edilmiş 

ve esasen 5652 sayılı Kanunun birinci madde
si de bu maksatla tadil olunmuştur. 

Hal böyle iken, Banka sermayesine Dev
let iştirakinin üçte bir nispeti tecavüz ötme
mesi ve Halk Bankası vasfının muhafazası 
mülâhazasiyle ve aynı zamanda Devlet iştira
kinin muayyen bir plâfonla tahdidi zarureti 
nazarı dikkate alınarak bu iştirak (50) mil
yon lira ile tahdidedimıiş bulunmaktadır. 

Kanaatimizce bu tahdit birinci maddede 
istihdaf edilmiş olan (150) milyon liralık ser
mayenin temini maksadiyle tezat halindedir. 
Filhakika, yine- mucip sebepler lâyihasında 
izah edildiği gibi, bu Bankanın hissedarlara 
temin edegelmekte olduğu temettü son derece 
cüzi olup % 2 nispeti tecavüz etmemektedir., 
Bu keyfiyet halk tarafından geniş bir alâka
nın gösterilmesine mânidir. İkrazatm hisse-

* darlara tahsisi suretiyle iştirakin artması ise, 
sermayeye Devletin iştiraki karşısında elbet 
kabili tasavvur değildir. Hissedar olsun veya 
olmasın, her esnaf veya küçük sanatkâr, mat
lup kefaleti (kefalet kooperatifleri veya sair 
suretle) temin etmek kaydiyle Banka ikraza-
tmdan istifade mevkiinde olduğundan Devlet 
hissesi olarak teklif edilen (50) milyondan " 
mütebaki (100) milyon liranın esnaftan top
lanması imkânı fiilen mevcudolmıyacaktır. 

Diğer cihetten Devlet sermayesinin Ban
kadaki hâkimiyeti tatbikatta yine önlenmiş 
olmıyacaktır. Diğer sermayedarlar senede 
(.10) milyon liralık Devlet iştiraki muvacehe
sinde daha ilk yıllarda zaruri olan ekalliyet 
durumuna düşeceklerdir. 

Bu sebeplerle, (150) milyon liralık ser
mayenin kısmı külliyesinin ancak Hazinenin 
iştirakiyle teraküm edeceği bedi-hi olduğun
dan bunu (50) milyon lira ile tahdidetmenin 
birinci maddede tesbit edilen gayeye muhalif 
olduğu ve Hazine iştirakinin asgari (100) mil
yon İkaya kadar devamının zaruri bulunduğu 
mütalâasiyle ikinci maddeye verilen şekle mu
halif,kaldığımı arz ederim. 

İzmir Mebusu 
B. Bilgin 
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ÇORUM MEBUSU HÜSEYİN ORTAKCIOÖ-
LUNUN TEKLİFİ 

5652 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları hak
kındaki Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin de

ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5652 sayılı Halk Bankası ve 
Halk Sandıkları Kanununun 1 ve 2 nei madde
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Merkezi Ankara'da olmak üzere (150 000 000) 
liraya kadar sermayeli Türkiye Halk Bankası 
namı ile bir anonim şirket teşkiline İktisat ve 
Ticaret Vekâleti yetkilidir.» 

MADDE 2. — «Bankanın sermayesi şu un
surlardan terekkübeder : 

A) Maliye Vekâletinin iştiraki bulunan 
t 200 000 liraya ilâveten her yıl umumi bütçe
ye konulacak ve hazinece yapılacak 10 000 000 
liralık iştirak. 

Bu sermayeye ait reyler İktisat ve Ticaret 
Vekâletirıee kullanılır.» 

MADDE 3. — «Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren muteberdir.» 

MADDE 4. — «Bu kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur.» 

(8. Sayı 
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TİCARET ENCÜMENİNİN TADİLİ 

5652 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıklan 
hakkındaki Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5652 sayılı Halk Bankası ve 
Halk Sandıkları Kanununun 1 nei maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Merkezi Ankara'da olmak üzere 150 milyon 
liraya kadar sermayeli Türkiye Halk Bankası 
namiyle ıbir anonim şirket teşkiline İktisat ve 
Ticaret Vekâleti yetkilidir. 

MADDE 2, — 5652 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

&) Hazinenin iştiraki bulunan 1 200 000 
liraya ilâveten her yıl Maliye Vekâleti bütçesine 
konulacak asgari 10 milyon liralık iştirak. 

Bu sermayeye ait reyler İktisat ve Ticaret 
Vekâletince kullanılır. 

* B) İl özel idareleriyle belediyelerin her yıl 
gelirlerinin yüzde 1/2 sinden aşağı olmamak üze
re bütçelerine koyacakları iştirak hisseleri; 

C) Bankalar, kooperatifler, halk, esnaf ve 
tüzel kişiler tarafından yapılacak katılmalar, 

(B) ve (C) fıkralarındaki katılmalar karşı
lığında bankaca hisse senetleri verilir, 

MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

: 12) 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

S662 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
hakkındaki Kanunun birinci ve ikinci maddeleri

nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Ticaret Encümeninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edildi. 

MADDE 2. — Ticaret 
maddesi aynen kabul edildi. 

Encümeninin 2 nci 

MADDE 3. — Ticaret Encümeninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edildi. 

MADDE 4. — Ticaret Encümeninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edildi. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

5652 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıklan 
hakkındaki Kanunun birinci maddesiyle ikinci 
maddesinin (A) fıkrasının tadili hakkında ka

nun lâyihası 

MADDE 1. — Ticaret Encümeninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. •— 5652 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

A) Maliye Vekâleti Bankaya (50 000 000) 
lira sermaye ile katılır. Bu miktar tamamen 
ödeninceye kadar her yıl Maliye Vekâleti bütçe
sine (10 000 000) liradan az olmamak üzere tah
sisat konulur. 

Bu sermayeye ait reyler İktisat ve Ticaret Ve
kâletince kullanılır. 

MADDE 3. ~ Bu kanun neşri tarihinden iti' 
baren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

TC S. Sayısı : 12) 




