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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Adana ve Ankara mebusluklarına seçilen 
Kasım Gülek'in, Adana Mebusluğunu tercih 
ettiğine d&fo takriri okundu. 

Mardin'in Daş'iyan köyünden Bedirhanoğ-
lıı Hıdır Çaça'nm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkındaki tezkere, Başvekâletin talebi üzeri
ne, geliverildi. 

Gündemde görüşülecek başka madde olmadı
ğından, 

13 . XII . 1957 Cuma günü saat 15 de top
lanılmak üzere înikala nihayet verildi. 

Reisvekili 
Bursa Mebusu 
Agâh Erozan 

Kâtip 
Zonguldak Mebusu 

Mustafa Saraç 

Kâtip 
Antalya Mebusu 

Attiîâ Konuk 

Sualler 

Şifahi sualler , 
1. — Adana Mebusu Rıza Tekeli'nin, memle

ketimizin ihtiyacı olan traktörlere ve' 1953 yılın
dan beri yedek parçaları için tahsis edilen döviz 
.miktarına dair şifahi sual takriri Ticaret Vekâ
letine gönderilmiştir. (6/8) 

2. -— Adana Mebusu Rıza Tekeli'nin, ziraat 
işlerinde kullanılan traktörlere yedek parça te
mini hususunda,ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair şifahi sual takriri Ziraat Vekâletine gönde

rilmiştir. (6/9) 
3. — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğ-

lıı"ıııın, Ankara ve İstanbul üniversite ve yüksek 
okullarındaki talebe sayısı ile mezkûr şehirler
deki talebe yurtlarına dair şifahi sual takriri 
Maarif Vekâletine gönderilmiştir. (6/10) 

4. — Ankara Mebusu Recep Dengiu'in, inhi
sar maddelerinden bâzılarının fiyatlarına yapı
lan zam hakkındaki şifahi sual takriri Başvekâ
lete gönderilmiştir. (6/11) 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Mazbatalar 
1. — Bâzı silâh, mühimmat ve malzemenin 

Lübnan Hükümetine satılmasına mezuniyet ve
rilmesi hakkındaki 6950 sayılı Kanunun tadiline 
dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/2) (Ruznameye) 

2. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair 3656 »sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin 6330 sayılı Kanunla muaddel Baş
vekâlet kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1 /7) (Rııznam eve) 



BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 

KÂTİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), Mustafa Saraç (Zonguldak) 

3. — YOKLAMA 

REÎS —• Ekseriyetin tesbiti için yoklama ya 
pacağız, efendim. 

(Erzincan mebuslarına kadar yoklama ya
pıldı) 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Van vilâyetinin Özalp kazasından 32 
vatandaşın bilâmuhakeme öldürülmesi hâdisesin
de dahli olanların suç derecelerini tesbit etmek 
ve bn suçların mahiyetine göre zaman asımı olup 
olmadığını anlamak için tahkikat yapmak üzere 
teşkil olunan Muhtelit Encümenin vazife müdde
tinin temdili hakkında Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Tah
kikat Encümeni Reisliği tezkeresi (3/85) 

REÎS — Tezkereyi okuyoruz. 

Karar No : 12 11 . XII . 1957 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Van vilâyetinin Özalp kazasından 32 va

tandaşın bilâmuhakeme öldürülmesi hâdisesinde 
dahli olanların suç derecelerini tesbit etmek 
ve bu suçların mahiyetine göre zaman aşımı 
olup olmadığını anlamak için tahkikat yap
mak ve üç ay zarfında işini bitirmek üzere 15 
Ağustos 1956 tarihli ve 2027 sayılı Kararla teş
kil olunan ve 16 Kasım 1956 tarihli ve 2030 sa
yılı ve keza 15 Mayıs 1957 tarih ve 2071 sayılı 
kararlarla vazife müddeti 1 Aralık 1957 tari
hine kadar temdidedilmiş bulunan Teşkilâtı 
Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümenin vazife müddeti 1 Aralık 
1957 tarihinde bitmiş bulunmaktadır. 

Yüksek Meclisin kararı dairesinde yapıl
makta olan tahkikatın araya milletvekili se
çimlerinin girmiş olması ve Tahkikat Tâli Encü
menine seçilen bâzı mebusların yeniden mebus 
seçilememiş bulunmaları gibi sebepler dolayı-
siyle bitirilememiş olması muvacehesinde tah
kikat müddetinin bittiği 1 Aralık 1957 tari

hinden itibaren altı ay daha uzatılması husu
sunun Büyük Millet Meclisine arz edilmesine 
delâlet buyurulmasını saygılarımla rica ede
rim. 

Teşkilâtı Esasiye ve Ad. En. 
mürekkep Muhtelit Tah. En. 

Reisi Namına Sözcü 
Bursa 

Müfit Erkuyumcıı 

REİS — Söz talebeden arkadaşımız var mı 
efendim? 

İZZET AKÇAL (Rize) — Söz istiyorum. 
REİS — Buyurunuz efendim. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşla.-

rım; Özalp kazasında 32 vatandaşımız, mahkeme 
kararı olmaksızın, ifna edilmiş bulunmakladır. 
Bu hâdise 1951 senesinde Meclisi Âlide mevzuu-
bahsedildi. Onu takibeden senelerde de, müte
madiyen bahsedilmektedir. Hâdisenin teferru-
atiyle tesbitine lüzum yoktur. Müruruzaman var
sa müruruzaman yönünden elbette ki, yapılacak 
bir muamele olamaz. Dosyayı muameleden kal
dırmak lâzımdır. Yoksa faillerinin kimlerden 
ibaret bulunduğunu, ne şekilde hâdisenin vukua 
geldiğini tesbit etmek lâzımdır. Bu iş için ku
rulan tahkik heyeti yıllardan beri üzerinde ça
lışmakta ve «tahkikatı henüz ikmal etmedim» 
diyerek birkaç defa da müddeti uzatmış bulun
maktadır. Bu gibi hâdiselerin fazla uzatılmaya 
tahammülü yoktur. Bir kişi, beş kişi değil, 32 
kişi, iddiaya göre, hiçbir hüküm olmaksızın, mer
kezden verilen bir emirle imha edilmişlerdir. 

REİS — İzzet Beyefendi; yalroz, talebedilen 
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mehil üzerinde konuşmanızı, esasa girmemenizi 
rica edeceğim. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Bu mehil bir
kaç defa temdidedildi. Kanaatimce, ceza huku
ku ile meşgul olan arkadaşlar bilirler, müruru
zamanın tesbit edilmesi için, cürmü işliyen şa
hısların sıfatları, yani o zaman masuniyetten is
tifade ediyorlar mı, etmiyorlar mı; bu ciheti tes
bit etmek gayet basittir, ondan sonra suçun iş
lendiği müddeti, tarihi tesbit etmek kâfidir. O 
da uzun bir mesaiye ihtiyaç göstermez. Görü
yoruz ki, 6 ay gibi uzun bir müddet istenilmek
tedir. Halbuki bunu 2 - 3 günlük bir çalışma 
ile tesbit edebilirler. Komisyon Başkanından ri
ca ederim, bu 6 ay uzatma talebinin neye isti-
nadettiğini bize izah etsinler de ona göre reyle
rimizi serbestçe, kendimizi tatmin edecek şekilde 
kullanabilelim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Encümen. 
MUHTELİT TAHKİKAT ENCÜMENİ M. 

M. MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte
rem arkadaşlar, hâdise malûm; uzun müddetten 
beri efkârı umumiyeyi meşgul etmiş bir vaziyet
tedir, gazeteler uzun müddettir yazmaktadır. 32 
vatandaşın bilâmuhakeme öldürüldüğüne dair bir 
vatandaşın Dilekçe Komisyonuna yaptığı müra
caat üzerine Dilekçe Komisyonunun karariyle iş 
Heyeti Umumiyeye intikal etmiştir. Dilekçe Ko
misyonunun kararı «tâyini muameleye mahal ol
madığı» merkezinde idi. Müruruzaman ve af
tan bahsedilmekte idi. Heyeti Umumiye hâdise
yi şöyle bir kararla halletti : Hâdisede zaman 
aşımı olup olmadığının tesbiti ve hâdisede met-
haldar olanların suç derecelerinin tesbiti ile hak
larında zaman aşımı olup olmadığının tâyinin
den sonra işin Heyeti Umumiyeye intikali için 
Muhtelit Komisyon tarafından tahkikat yapıl
ması 

Muhtelit Komisyon işi Tâli Komisyona hava
le etti. Tâli Komisyon hâdiseyi bu karardan 
beri tetkik etmektedir. 

Şu noktayı arz etmek isterim : Araya millet
vekilleri seçimleri girmiştir. Sonra eski tâli ko
misyona dâhil olan bâzı arkadaşlar mebus seçil
mediği için komisyon yeni Meclisin teşekkülün
den sonra faaliyetine devam edememiştir. 

Bu zaruri sebepler dolayısiyle tahkikat gecik
ti. İşin ehemmiyetli olması, dosyaların kabarık 
bulunması ve 100 lerce şahidin dinlenmesi ge
rektiğinden, fciz Muhtelit Komisyon olarak, işi 
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görüştük ve bu iş için verilip 1 Aralık 1957 ta
rihinde bitmiş olan bu müddetin temdidi zımnın
da Yüksek Heyetinize müracaata karar verdik. 

Talebetmiş olduğumuz altı aylık müddetin 
esbabı mucibesi şudur : 30 dan fazla dosya var
dır, 100 lercc şahit celbedilmiştir ve tahkikat 
safhasında ayrıca muhtelif yerlerde olan birçok 
şahitlerin dahi dinlenmeleri gerekmektedir. Bu 
şekilde geniş, muazzam bir dosyanın asgari altı 
ay içinde tetkik edilerek intacedileceğine kanaat 
getirdiğimiz için son bir mehil talebetmekteyiz. 
Bir mehilin takdiri her şeyden evvel Yüksek 
Meclise aidolmakla beraber biz altı aylık müd
detin kabul edilmesini komisyon namına arz ve 
rica ediyoruz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — İzzet Akçal, buyurun. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşlarım, 

her defa Tahkikat Komisyonu (son olarak) müd
det istemiştir. Sözcü 30 kadar dosyanın tetkikin
den bahsetmektedir. Muhterem Müfit Erkuyum-
cu arkadaşım uzun seneler adalet kürsüsünde va
zife görmüş kıymetli bir hukukçudur. Baktığı dâ
valarda 30 dosyayı, bir günde tetkik etmekte idi. 
Adliyede meşgul olan arkadaşlarımız bilirler ki, 
30 dosyayı tetkik etmek o kadar ehemmiyetli bir 
iş değildir. Hele bu konuda uzun uzun şahitleri 
dinlemeye bile lüzum yoktur, dosyalar hazırdır, 
3 günde intacedilebilecek iştir. Birçok vatadaşla-
rımız zan altında bulunmaktadır, azap çekmekte
dir. Efkârı umumiye de, bu işle meşguldür. Bu
nu bir an evvel intacetmek mecburiyetindeyiz. 
Âzami üç aylık bir müddet içinde bu işin intac-
edilip bir karara varılması mümkün bulunduğuna 
kaaniim. Onun için bir teklif yapıyorum. Zan al
tında bulunan vatandaşları ıstıraptan kurtara
lım. Üç aylık son ve katı müddetle bu işi bir ka
rara bağlıyalım. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Encümen. 
MUHTELİT TAHKİKAT ENCÜMENİ M. 

M. MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte
rem arkadaşlarım, takdir Büyük Meclise aittir. 
Müddet üç ay veya altı ay olsun; bunda ısrar et
miyoruz. Yalnız İzzet Akçal arkadaşımın konuş
malarında ifade ettikleri bir hususun yersiz oldu
ğunu arz etmek isterim : 

Arkadaşımız «Nihayet dosyaların tetkiki ba
his mevzuudur.» buyurdular. Halbuki bu iş yal
nız tetkik vaziyeti değildir, tahkikat da yapılmak-
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tadır. Komisyon, yurdun muhtelif yerlerine da
ğılmış ve aradan uzunca bir zaman geçmiş olması 
dolayısiyle ikametgâhlarının tesbiti güçleşmiş bir
çok vatandaşları şahidolarak dinlemek durumun
dadır. Kendileri de takdir ederler ki, böyle bir 
durumda bunların ifadelerini almak, öyle bir iki 
günde yapılacak bir iş değildir. Dosyalar tetkik 
edilmekle beraber tahkikat da tekemmül ettirile
cektir. Bu bakımdan biz asgari 6 aylık müddeti 
rica ediyoruz. Eğer üç aylık bir müddet verile
cek olursa, belki bu müddet içinde yine bitirile-
miyecektir. O zaman yine bir temdit talebiyle hu
zurunuza gelmiş olacağız. Böylece bu altı aylık 
müddetin kabul edilmesini rica ediyoruz. Eğer 
Komisyon imkân bulacak olursa, bir an evvel bu 
tahkikatı bitirecek ve altı aylık müddet bitmeden 
derhal tahkikatın neticesini bir raporla Yüksek 
Meclise arz edecektir. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. 

REİS — Başkaca söz talebinde bulunan arka
daş var mı? Yok. Verilen takriri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Müddetin üç aya indirilmesini arz ve teklif 

ederim. 
Rize Mebusu 
îzzet Akçal 

REİS — Takrir, Encümenin istediği altı ay
lık müddetin üç aya indirilmesinin kabulüne da
irdir. Uç aya indirilmesini kabul edenler... Sayı
yoruz, lütfen ellerinizi indirmeyiniz. Kabul etmi-
yenler... Takrir büyük bir ekseriyetle kabul edil
miştir. 

Bu hale nazaran müddetin bittiği 1 Aralık 
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1957 tarihinden başlamak üzere Muhtelit Tahki
kat Encümeninin vazife müddetinin üç ay daha 
uzatılması kabul edilmiştir. 

2. — Manisa Mebusu Semi Ergin'in, Arzu
hal Encümeninin 9 . IX . 1957 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 5559 sayılı Kararın Umumi 
Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal 
Encümeni mazbatası (4/12) (1) 

— Başkanlık Divanının bir mâruzâtı 
daha vardır, okuyoruz, efendim. 

13 . X I I . 1957 
Yüksek Reisliğe 

Arzuhal Encümeninin 9 . IX . 1957 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 5559 sayılı Kararın 
Umumi (Heyette görüşülmesine dair takririmin 
geriverilmesini 'saygılarımla rica ederim. 

Manisa Mebusu 
Semi Eriğin 

REİS — Ruzııamede Manisa Mebusu Semi 
Engin'in, Arzuhal Encümeninin 9 . IX . 1957 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 5559 sayılı 
Kararın Umumi Heyette igörüşülmesine dair tak
riri ve Arzuhal Encümeni madbatası vardır. 
Semi Eriğin Beyefendi buna ait takririni geri 
talebetmektedir. Ruzııamede yer almış >olması 
itibariyle Ibunun ıgeriverilmesi yüksek toyları
nıza vabestedir. Bu itibarla geriverilmesini oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler... Takririn geriverilmesi kabul edilmiştir. 

Suallerden müzakereye devam «ediyoruz, 
efendim. 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — ŞİFAHÎ SUAL VE CEVABI 

1, — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, oto
mobil garajlariyle tamirhanelerinin miktarına 
dair sualine Maliye Vekili Hasan Polatkan'ın, 
§ifahi cevabı (6/î) 

REİS — Sual sahibi (burada mıdır, efendim? 
(Burada sesleri) 

Alâkalı Vekil burada. 'Suali okuyoruz, efen
dim. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Saym Maliye Vekili ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılması için de
lâlet Duyurulmasını saygı ile arz ve rica ederim. 

1. Millî Savunma emrinde bulunanlar ha
riç, yurdumuzda Devlet ve vatandaş tarafından 
işletilen kaç aded garaj v a r d ı r ! 

2. Bu garajların ne kadarı otomobil tamir-
hanesidir'?. 

3. Otomobillerin sadece yıkanıp, temizlen
mesi ve konuklayıp muhafaza edilmeleri için 

(1) 2 S. sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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kîınu (217) dir. Otomobil, otobüs tamircisi ve 
karasörcü olarak da 703 şahıs (Mir Vergisi be
yannamesi vermiştir. 

Ancak arz ettiğim bu rakamlar sadece vergi
ye tâbi garaj ve tamirhaneleri ihtiva etmekte
dir. Esnaf Vergisi muaflığı içinde kaldıkları için 
istatiklerimizc girmiyeu birçok garaj ve tamir
hanenin daha mevcut olduğu malûmdur. 

Sözlü sorunun yukarıki hususlar dışında ka
lan kısımları hakkında Vekâletimde her hangi bir 
bilgi ve rakam mevcut değildir. (Soldan, alkış
lar) 

REİS — Som sahibi. 
RECEP DENĞİN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Maliye Vekilinin vermiş 
olduğu aydınlatıcı malûmata çok teşekkür ede
rim. (Soldan «bravo» sesleri) (Gülüşmeler). 

Garajların memleketimizin inkişafı babın
da yurt ölçüsü muvacehesinde bir ilerleme kay-
dedilebilmesi, yine yüksek takdirlerinize gü
venerek raz edeyim ki, millî ekonomimizin ve 
mîllî gelirimizin yükselmesine matuf bir ha
reket olacaktır. Bu itibarla muhterem Maliye 
Vekilinin vermiş olduğu malûmattan geniş 
ölçüde aydınlandım. Huzurunuzda teşekkürü 
bir defa daha borç bilirim. (Soldan, «bravo» 
sesleri, alkışlar) (Gülüşmeler). 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır efendim. 

JİLEN MADDELER 
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faaliyette olan garajlar var mıdır, Ararsa miktar
ları nedir? Ve hangi vilâyet ve ilce merkezle
rindedir? 

Ankara Mebusu 
R. Dengin 

REİS — Maliye Vekili. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN (Es

kişehir) — Ankara Mebusu Recep Dengin, yur
dumuzda Devlet ve vatandaş tarafından işletilen 

• kaç adcd garaj bulunduğunu, bunlardan ne ka
darının otomobil tamirhanesi olduğunu; otomo
billerin sadece yıkanıp temizlenmesi ve konuk-
layıp muhafaza edilmeleri için faaliyette olan 
garajlar varsa bunların miktariyle il ve ilce ola
rak yerlerinin sözlü olarak cevaplandırılmasını 
istemektedir. 

Maliye Vekâleti ile bir ilgisi görülmiyen bu 
soruların alâkalı vekâlete tevcihinin temini Yük
sek Meclis Riyasetinden rica edilmiş ise de sual 
sahibinin, bu mevzuun vekâletimi ilgilendirdiği 
hususunda vâki ısrarlı beyanları karşısında bu 
takriri, vekâletimde mevcut malûmat çerçevesi 
içerisinde cevaplandırmak mecburiyetinde kal
mış bulunuyorum. 

1956 istatistik rakamlarına göre yurdumuz
da garaj işleticisi olarak Gelir ve Kurumlar Ver
gisi beyannamesi veren şahıs ve şirketlerin ye-

1. — Artvin Mebusu Mecit Bumin'in, Ar
zuhal Encümeninin 28 . II . 1957 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 4570 sayıh Karara ait 
(80 8. numaralı) işin Umumi Heyette görüşül
mesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni maz
batası (4/9) (1) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz efendim. 
(Arzuhal Encümeni mazbatası okundu). 
Mazbata üzerinde söz istiyen arkadaşımız 

var mı? 
Meoit Bumin. 
MECİT BUMİN (Artvin) — Muhterem, ar

kadaşlar, huzurunuzda okunan Dr. Asım Ko-
lerkılıç'a ait karam dinlemiş bulunuyorsunuz. 

Dr. Aslım Kolerkılıç kıdemli yüzbaşı rütbe
sine kadar yükseliyor, 11 . VIII . 1340 tarihin-

(1) 3. S. Sayıh matbua zabtın sonundaânr, 

de askerlikten ayrılıyor 14 . ÎX . 1933 tari
hinde 40 lira maaşı asli lile belediye doktorlu
ğuna iritisabediiyor. 70 lira maaşı asli üzerinden 
yaş haddinden Tekirdağ Belediye doktoru 
iken 13 . VII . 1949 yılında tekaüt ediliyor. Bu 
suretle memlekete epeyce müddet hizmt gör
müş oluyor. Tekaüt maaş ve ikramiyesini al
mak için bir taraftan bağlı bulunduğu Beledi
yeler Tekaüt Sandığına diğer taraftan Mali
ye Vekâletine, Sağlık Vekâletine velhasıl yeni 
kurulmuş Emekli Sandığına müraeaatler ya
pıyor. 

1683 sayılı Belediyeler Tekaüt Sandığı Ka
nunu ile bağlanan, 1950 yılında yürürlüğe gi
ren 5435 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
geçici hükümleri dairesinde 288 liraya yüksel
tilmiş emekli aylıklariyle 5 700 lira ikramiyenin 
tahakkuk ettiği ve hattâ Divanı Muhasebatça 
da vize edildiği halde Maliye Vekâleti bugün-
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kü mevzuatla verilemez, yeni mevzuat lâzım
dır, demesi üzerine Ştfrayi Devlete başvurmak 
müddeti geçtiğinden Büyük Millet Meclisi Ar
zuhal Encümenine haklı olarak başvuruyor. 
Haklıdır; çünkü daireler arasında meşgul olur
ken müruruzamandan Şûrayi Devlet kapısı 
kapanmış oluyor. 

Büyük Millet Meclisi Arzuhal Encümenine 
müracaat edeceği sırada 12 . VII . 1951 günlü 
1162 sayı ile Arzuhal Encümeninden sağlık me
muru müteveffa Süleyman Kuralayîn eşi Melek 
Kuralay ve yetimleri hakkındaki kararı çıkmış 
oluyor ve bu kararla emekli maaşına kavuşuyor
lar. Bu kararı emsal kabul ederek tereddütsüz 
2 . VI . 1956 gününde Arzuhal Encümenine 
müracaat ediyor. 

Ben de bu kararı göz önüne alarak Asım Ko-
lerkılıç hakkında verilen, bu, maaş verilemez ka
rarını huzurunuza getirmiş bulunuyorum. 

Biraz evvel huzurunuzda okunan doktor Asım 
Kolerkıhç. hakkındaki kararın, bir bendinde em
sal karar diye bahsederek aynen şöyle denmekte
dir; (Bahsolunan emsal karar ise şahsa ve hâdi
sesine maksur olup, nizamname ile tesbit olunan 
vazife mevzuu üzerinde her hangi bir değişiklik 
husule getirmiyeceği tabiîdir) demekte ise de 
Doktor Asım Kolerkıhç ve sağlık memuru mü
teveffa Süleyman Koralay'm, ikisi de belediye
lerde çalıştıkları ve ikisinin de emeklilikleri 1683 
sayılı Kanun gereğince belediyeler tekaüt san
dığına bağlı oldukları ve ikisinin de tekaüde hak 
kazandıkları 1950 de yürürlüğe giren 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanunundan evveldir. Hattâ 
müteveffa Süleyman Koralay 1946 da tekaüt 
muamelesi olmadan ölüyor. Eşi ve yetimleri hak
larını dairelerde arıyorlar; bulamıyorlar. Şûrayi 
Devlete müracaat müddetini gçiriyorlar. Aynen 
Asım Kolerkıhç da dairelerde hakkını arıyor. 
Hattâ Divanı Muhasebattan emeklilik vizesi bile 
yapılıyor. Bunların ikisi de tekaüt müddetleri 
kadar, aziz milletimize hizmet görmüş oluyorlar. 
Müteveffa sağlık memurunun eşi ve yetimleri 
Dilekçe Komisyonuna müracaat ediyorlar. Dul 
ve yetim emeklilik hakkını kazanıyorlar ve ma
aşlarım alıyorlar. Aynı evsafı haiz Doktor Asım 
Kolerkıhç'a da bu atıfetin ve lütfün Yüksek 
Heyetinizden esirgenmemesi için mevcut Arzuhal 
Encümeni kararının reddini istirham ederim. 

REİS — Başka söz talebeden arkadaşımız 
var mı'? 
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Buyurun Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlar; bu hâdisede Arzuhal Encüme
nince ittihaz edilen karar tamamen tüzük hü
kümlerine uygundur. Yüksek malûmunuzdur; 
adlî ve idari kaza mercilerinin vazifeleri içine 
giren işler için B. M. Meclisi Arzuhal Encümeni
nin karar vermesine imkân yoktur. Müstedi Şû
rayı Devlete müracaat müddetini geçirmiş, bu 
sebebe istinaden Büyük Millet Meclisi Arzuhal 
Encümenine müracaat etmiştir. Devlet Şûrasına 
müracaat müddetini geçirmiş olan müstedinin 
bu talebinin encümence reddi zaruridir. Bu ba
kımdan Arzuhal Encümeninin kararı yerinde
dir, tasvibedilmesini arz ve rica ediyorum. 

Esasen son defa tadil edilen İç Tüzüğün 53 
ncü maddesi şöyle der : «Bidayeten Hükümete, 
Şûrayı Devlete^ mahkemelere ve Divanı Muha
sebata verilmemeleri iktiza eden arzuhallerin 
aidokluğu makamlara tevdii.» 

Bu mevzuda karar vermek yetkisi encümen
de yoktur. Encümence verilen karar doğrudur. 
tasvip buyurulmasmı arz ve rica ediyorum. 

REİS — Başka söz istiyen arkadaşımız var 
mı, efendim? Buyurun Encümen. 

ARZUHAL ENCÜMENİ REİSİ A. FAHRİ 
AÜAOĞLU (Konya) — xVIuhtereın arkadaşlar, 
esasa girmeden bir noktayı tasrih edeceğim. Mü
fit Erkuyumcu arkadaşımızın okuduğu 53 ncü 
madde eski metindir, sonradan tadil edildi. Bu
nu, bize lüzumu olduğu için tasrih ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; bahsedilen emsal ka
rarı 12 . VII . 1951 tarihlidir. Yani Arzuhal En
cümeninin vazifesinin sarih olarak tâyini için 
Dahilî Nizamnamenin 53 ncü maddesinin tadil 
edilmesinden 4 sene evveldir.. Şimdi müsaade
nizle tadil edilen maddeyi okuyacağım. 

«Madde 53. — (Muaddel : 28 Kasım 1955) 
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 veya askerî kaza mercilerin

den birinde tetkik edilmekte olan, 
c) Halli; adlî, idari veya askerî kaza mer

cilerinden birinin kararma bağlı bulunan, 
Hususlardan şikâyeti tazammun ettiği tak

dirde talebin, tetkik mevzuu yapılamıyacağı» 
Muhterem arkadaşlar; bu tadilden evvel es-
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ki metinde bu mevzu muhtelif hâdiselere göre 
muhtelif kararla neticelenmiştir. Nihayet bu ta
dil yapılmıştır. Emsali kararda, arz ettiğim gi
bi, bu tadilden evvel olduğu için vazife bakımın
dan emsal teşkil etmekten uzaktır. Kaldı ki muh
terem arkadaşımın söyledikleri gibi henüz orta
da kaybolmuş bir hak yoktur. Devlet Şûrasına 
müracaat edilebilir idi; şu noktadan : Maliye 
Vekâleti diyor ki : «Bu paranın Emekli Sandı
ğından verilebilmesi için Emekli Sandığı Kanu
nunun tadili icabeder.» Hak sahibi bu tadile lü
zum yoktur derse bir idari ihtilâftır. Vaktini ge
çirmiş. Ama kanun mevzuudur. 

Ben muhterem arkadaşımdan rica ederim : 
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Ben de kendisine bir mebus olarak yardımcı ola
yım. Haklıdır bu vatandaş. Kanunun tadilini be
raber istiyelim. Maliye Vekâleti buna, hayır de
mez. Bir haktır. Encümenimiz Nizamnamenin 
son tadilindeki sarih hükme göre karar vermiş
tir. Takdir Yüksek Heyeti Aliyenize aittir. 

REİS — Efendim, başka söz talebeden arka
daşımız var m i l Şu anda Riyaset ekseriyetin 
kaybolduğunu tereddütsüz görmektedir. Bu iti
barla gerek takriri ve gerekse mazbatayı reyle
rinize arz etmiyorum. 

16 Aralık Pazartesi günü saat 15 te toplanıl
mak üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,40 

B — TAHRÎRİ SUALLER VE CEVAPLARI 

11. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'ın, Si
vas vilâyetine bağlı bâzı köylerde vukubulan Jca-
til hâdiselerine dair sualine Dahiliye Vekili Na
mık Gedik'in tahrirî cevabı (7/2) 

28 . XI . 1957 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıda arz edilen hususların Dahiliye Ve
kâletince yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygiyle rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Halim Ateşalp 

1. Sivas vilâyetinin Hafik kazasına bağlı 
Elemin köyünden bir şahıs ve aynı kazanın Çak
mak köyünden diğer bir şahıs silâhla kendi 
köylerinden birer adam öldürdükleri ve iki se
neye yakın bir zamandan beri silâhlı olarak 
dağlarda gezip etrafa tehdit ve tedhiş havası 
estirdikleri halde şimdiye kadar ve halen ya
kalanmamaları 1 

2. Yine aynı vilâyetin Yıldızeli kazasına 
bağlı Yusufoğlan köyünde- orman koruma me
murunu ellerini bağlamak ve gözlerini oymak 
suretiyle işkence ile öldürmüş olan kaatille-
rin, ve yine aynı kazanın Yassıveran köyün
den tarlasında çift süren bir adamı mavzerle 
vurup öldüren ve oğlunu da ağır yaralayan kaa-
tillerin hâlâ yakalanmaması ve adalete teslim 
edilmem esi sebepleri? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

Emniyet Umum Müdürlüğü 
No : 63141-56/106813 

11 . X I I . 1957 

Özü : Sivas Mdbusıı Halim 
Ateşalp tarafından verilen 
yazılı sual takriri H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
2 . X I I . 1957 tarih ve (Kanunlar Müdürlü

ğü) 7-2/107-565 sayılı yazı karşılığıdır : 
Sivas vilâyetine (bağlı bâzı köylerde 'vukubu

lan katil hâdiselerinin failleri hakkında Sivas 
Mebusu Halim Ateşalp tarafından verili]) Vekâ
letimize tevdi duyurulan 28. X I . 1957 tarihli 
yazılı sual takriri tetkik 'edildi : 

Takrirde baihis konusu edilen öldürme hâdi
seleri 1955 - 1956 - 1957 senelerinde Sivas vilâ
yetine bağlı Hafik, Şarkışla ve Tokat vilâyetine 
'bağlı Almus 'kazaları 'bölgelerinde vüku'bıümuş-
tur. Bunlardan Hafik ve Şarkışla 'kazalarında 
cereyan eden hâdiseler, kan gütme, çayır (biç
me ve haneye tecavüz; Almus kazası mıntaka-
sındaki orman bakım memurunun öldürülmesiy
le neticelenen hâdise ise yakalanan orman ka
çakçılarının, akrabaları tarafından memurla
rın elinden alınmasına teşelbbüs edilmesinden 
ileri geldiği anlaşılmıştır. Orman memurunun 
elleri (bağlanmak ve gözleri oyulmak suretiyle 
öldürül m esi hakkı nda'ki beya n vâridolmayıp 
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ölümün; atılan kurşunla Ibacağmdan yaralana- ^ 
ra'k fazla 'kan zayiinden ileri geldiği tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. 

Memleketin emniyet ve asayişini iher şeyin 
üstünde tutmak ve vatandaşın her zaman ve her 
yerde 'huzur ve emniyet içinde (bulunmasını sağ
lamak idare ve zabıta âmir ve 'memurlarımızın 
başlıca vazifeleri cümlesindendir. Vekâletimizee 
huzur ve sükûnu ihlâl edebilecek mahiyette gö
rülen en ufak hâdiseler (bile büyük bir dikkat 
ve teyakkuzla ta'kibedilmekte, sebep ve âmil
leri üzerinde hassasiyetle durulara'k gerekli ön
leyici tedbirler almma'k'tadır. Bu cümleden ola
rak Sivas vilâyeti Ibölgesinde 1955 . 1956 - 1957 
yıllarında işlenen mühim zabıta vakalarının fi
rarda bulunan faillerinden 109 kişi zabıtanın 
mütevali talkilbi neticesi yakalanarak adlî ma
kamlara teslim edilmişlerdir. 

Bu itibarla; kaçakta kalan ve sık sık yer de
ğiştirmek suretiyle izlerini saklamaya çalıştık
ları anlaşılan suçluların da yakalanmaları için 
devamlı ve ısrarlı takiplerin yapılmakta oldu
ğunu ve Ibu hususun yazılı önerge saihiıbine teb
liğine müsaadelerini saygıyla arz ve rica ede
rim. 

Daihiliye Vekili 
Dr. Namık Gedik 

2, — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'ın, Si
vas Cer Atelyesi işçi ve memurlarından tir kıs
mının nakil ve tasfiyelerine teşebbüs edildiği
nin doğru olup olmadığına dair sualine Çalış
ma Vekili Hayrettin Erkmen'in tahrirî cevabı 
(7/5) 

28 . X I . 1957 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkan

lığına 
Aşağıda arz edilen hususların Çalışma Ve

kâletince yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygıyle rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Halim Ateşalp 

Sivas Cer Atölyesi işçi ve memurlarından 
400 küsur şahsın kısmen başka taraflara nakil
leri ve kesmen vazifelerine son verilmek gibi tas
fiyeleri cihetine gidilmek teşebbüsüne geçildiği 
haber ahnmaktadr. 

Sivas gibi kış memlekette efradı ailesinin 
maişeti ve vazifesiyle meşgul olan işçi ve ka-
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lifiye işçilerin şu buhranlı zamanda nakil ve 
tasfiyeleri teşebbüsünün meveudolup olmadığı, 
mevcutsa yolluk vesaire gibi Vekâlet bütçesine 
külfet tahmilini de gerektirir mucip sebeplerin 
nelerden ibaret bulunduğu? 

T. C. 
Çalışma Vekâleti 

Çalışma Umum Müdürlüğü 
Sayı : 1014-2,11257 

10 . XII . 1957 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
2 . XII . 1957 gün ve Umumi Kâtiplik ifadeli 

110-568 sayılı yazıları cevabıdır: 
Sivas Cer Atelyesi memur ve işçilerinden bir 

kısmının nakil ve tasfiyelerine teşebbüs olunup 
olunmadığı yolunda Sivas Mebusu Halim Ateşalp 
tarafından Yüksek Makamınıza verilen ve yazı
nıza ekli olarak Vekâletimize gönderilen tahrirî 
sual takririne cevabımız ekli varakada arz olun
muştur. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Sivas Milletvekili Halim Ateşalp'm 
28 . X I . 1957 günlü yazılı sual takririne cevap
tır : 

«Sivas Cer Atelyesi Devlet Demiryolları 
Umum Müdürlüğüne bağlı bir iş yeridir. Ve bu 
Umum Müdürlük Münakalât Vekâletinin kon
trol ve murakabesine tâbi bulunmaktadır. 

Bu itibarla sözü geçen atelyeye işçi veya me
mur alma veya çıkarma işlerinin vekâletim ile 
doğrudan doğruya bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Kayıtlarımız üzerinde yapılan teHMkattan 
ise, bu iş yerinden çıkarıldığı veya İş Kanunu 
ile tanınan İnaklarına riayet edilmediği yolunda 
her hangi 'bir işçi şikâyeti bulunmadığı netice
sine varılmıştır. 

Keyfiyet saygı ile arz 'olunur. 

3. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, Sivas 
vilâyetindeki hayvan hastalıklarının önlenmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine Zira
at Vekili Nedim Ökmen'in tahrirî cevabı (7/7) 

28 . X I . 1957 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Başkanlığına 
Aşağıda arz edilen hususun Ziraat Vekâle-
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itince yazılı lolarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygıyla rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Halim Ateşalp 

Bu sene Sivas vilâyetimiz hayvanatında şap, 
kepenek ve (kızıl 'hastalıkları görülmüş, bu has
talıkların 'önlenmesi için aranılan ilâç touluna-
mamış «olmasından zayiatın devam ve sirayetine 
âmil lolmuş ve olmaktadır. 

Bu hastalık ve zayiatın bir an evvel önlen
mesi (hususunda ne gibi tedbir alınmış olduğu? 

T. C. 
Ziraat Vekâleti 12 . X I I . 1957 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Umumi No : S.I.3. 

Hususi No : 1150 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Reisliğine 

• 2 . X I I . 1957 'gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
ifadeli 7/7/112-570 sayılı yazıları karşılığıdır : 

ıSivas Mebusu Bay (Halim Ateşalp) m Si
vas'ta hayvanlarda görülen (şap ve 'kelebek) 
'hastalıklarının önlenmesi ile ilgili olarak (Bü
yük Millet Meclisi) Yüksek* Makamına sunduğu 
28 . X I . 1957 (tarihli 'sual takririne hazırlanan 
yazılı cevap ilişikte saygı ile sunulur. 

Ziraat Vekili 
Nedim Ökmen 

T. C. 
Ziraat Vekâleti 

Vet. îş. U. Müdürlüğü 
Umumi No. S. 1, 3. 

Hususi No. D. 600 

Hülâsa : Şap ve Kelebek hasta
lıkları Hk : 

Sivas'ta hayvanlarda görülen şap ve kelebek 
(Distomatoz) hastalıklariyle yapılan mücadele 
ve bugünkü hastalık durumu : 
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1. Şap hastalığı : 
Bu hastalık 20 . V . 1957 de ilk defa tara

ma ile tesbit edilmiş ve koyun, keçi ve sığır
larda telefat yapmaksızın selim seyretmiştir. 
Sadeec bakımsız, cılız ve kondisyonları bo
zuk buzağılar arasında münferit ölüm vakaları 
kaydedilmiştir 

Bugün ise sadece (6) dağ köyünde yine ta
mamen selim tabiatta seyretmekte ve hasta hay
vanların tedavileri yapılmaktadır. 

Sivas'ta Şap hastalığının görülmesi üzerine 
motorize veteriner teşkilâtı tarafından, umu
mi tarama muayenelerine başlanmış hastala
rın Devlet memurları ve ilâçlariyle tedavileri 
yapılmıştır. Takrir sahibi Bay Halim Ateşalp '-
m köyüne de hiçbir ihbar yapılmadan giden 
tarama ekibi Şap tesbit ederek gerekli tedavi
lerde bulunmuşlardır. 

2. Kelebek hastalığı (Distomatoz) : 
Takrir sahibi Halim Ateşalp'in Oongar kö

yüne Çiçek hastalığı takibine giden veteriner
ler bir taraftan aşılarını yapmış diğer taraf
tan da hayvanlarda (Kelebek hastalığı) teşhis 
ederek ilaçlamalarda bulunmuşlardır. 

Filhakika (Kelebek hastalığı tedavi talimat
namesi gereğince) bu köyde kullanılan (10 000) 
aded Kelebek hapı için aynı köyün muhtarlı-
ğmea tedaviyi yapan veterinere usulen bir
de 15 . XI . 1957 günlü ilmühaber verilmiştir. 
Bu köyde Kelebek hastalığından telefat gö
rülmemişti. 

Diğer taraftan bugüne kadar ilâçsızlık veya 
ihmal yüzünden hiçbir hastalık vakası takip
siz bırakılmamış olup, Sivas Veteriner Müdür
lüğünde gerekli ilâç, aşı ve serum stoku da 
mevcuttur. 

Bay Halim Ateşalp'in takrirlerinde adı ge
çen (Kızıl) ise yalnız domuzlarda görülen bir 
hastalık olduğundan mahiyeti anlaşılamamış
tır. Kızıldan maksat (Koyun Çiçeği) ise bu has
talığa karşı da köyler taranarak bütün aşıla
malar ikmal edilmiştir. 

Durum saygı ile bilgilerine arz olunur. 

< • » 
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TASHİHLER 

10 ucu İnikat zabıt ceridesinde aşağıdaki tashihler yapılacaktır 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

65 
66 
70 
71 
73 

• 74 

75 

75 
76 

76 
77 
79 
85 

. 85 
86 

102 
102 
104 
110 

111 
111 
113 

1 
2 
2 
1 
2 
1 

1 

2 
2 

2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

2 
2 
1 

21 
44 
40 
35 
29 

10-11 

8-9 

30-31 
5 

45 
48 
4 

21 
26 

2 
21 
37 
19 
28 

2 
18 
6 

(Soldan, «Bu sabah aldık» 
arkadaşların karşı simalarından 
1957 yılları 
ve eşitliği 
karariyle tertibedildiği gibi 
hukuk mahkemelerinin 

• 
(«Yüksek Seçim Kurulu bir 
şeyi ... 
alıyor] k 

Fransıdlar 
tedviri 
bu yola girmek 
ehemmiyetiz 
bâzı deietler • 
elinde 
umum müdürlüğüne 
(Soldan, alkışlar, sağdan, 
ilân edildiği netice 

kim-

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK 
GEDİK (Devamla) 
üzere beraber 
bir bün 
.•ümneleri 

Sağdan, «Daha bu sabah aldık» 
arkadaşların simalarından 
1957 yaz ayları 
ve eşitsizliği 
karariyle tesbit edildiği gibi 
hukuk mahkemeleri hâkimleri

nin 
Yüksek Seçim Kurulu bir kim
seyi mahkûm edebilir mi? 
alıyorduk 
(Soldan, hangi salâhiyetle ses
leri) 
Fransızlar 
tedbiri 
bu yola girmeyi 
ehemmiyetsiz 
bâzı devletler 
eline 
umum müdürlerine 
(Sağdan, alkışlar, soldan, 
ilân edildiği saatte 

üzere barbar 
birgün 
cümleleri 

»o-« 



T. B. M. M. Matbaası 



Devre : XI A 
İçtima: 1 S. S A Y I S I : JL 

Manisa Mebusu Semi Ergin'in, Arzuhal Encümeninin 9 . IX . 1957 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 5559 sayılı Kararın Umumi 
Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni 

mazbatası (4/12) 

1 . X . 1957 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

T. B. M. M. Arzunhal Encümeninin 9 . IX . 1957 tarih ve 111 sayılı haftalık karar cetvelinde 
Tuğgeneral Kemal Çakın hakkındaki 6 . IX . 1955 gün ve 5559 sayılı Kararının: 

1. Müstediye Arzuhal Encümenince 17 . I . 1956 tarih ve 2769 sayılı Kararının tanıdığı hakla
rın Vekâletçe yerine getirilmiş olduğunun kabulü ile bu husustaki Vekâlet tasarrufunun yerinde 
olduğu Arzuhal Encümeninin 15 . I . 1957 tarihli Kararı ile tesbit edilmiş bulunduğu, 

2. 17 . I . 1956 tarihli Kararda mevzu usul ve kanunlar dairesinde terfi hususunun yerine geti
rilmesine karar verilmiş ve bu karara uyularak Vekâletçe: 4273 saydı Terfi Kanununun 9 ncu 
maddesi muvacehesinde gerekli işlem yapılmış olup 1952 de generalliğe seçilmemiş olan müstedinin 
tuğgenerallik nasbinin 1952 tarihine götürülmesine hukukan imkân bulunmadığı, 

Kısaca izah edilen sebepler muvacehesinde mezkûr kararın bir kere de Heyeti Umumiyede görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Manisa Mebusu 
Ş. Ergin 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 10 . XI. 1957 

Zat ve Evrak No: 14061 
Arzuhal En. No: 13475 

Esas No: 4-12 
Karar No: 1 

Yüksek Reisliğe 

. 12 nci Tümen Komutanı Tuğgeneral Kemal 
Çakın hakkında selef encümence tavzihi mutazam-
mm olarak ahiren ittihaz edilip 9 . IX . 1957 
gün ve 111 sayılı haftalık cetvelle neşrolunan 
6 . IX . 1957 tarih ve 5559 numaralı Karara kar
şı Manisa Mebusu Semi Ergin tarafından müd
deti içinde ileriye sürülen itiraz üzerine bu husus
taki evrak tekrar incelendi. 

Adı geçen General, albay rütbesinde iken, 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkra
sına tevfikan emekliye sevk edilmesi üzerine bu 
muameleden şikâyeti mutazammm olarak verdiği 

dilekçede, bahis mevzuu tasarrufun tamamen ha
talı olduğunu ileri sürerek kaldırılmasını istemiş
tir. 

Mezkûr dilekçe, mütalâa beyanı için Millî Mü
dafaa Vekâletine gönderilmiş ve müşarünileyh 
Vekâlet, müstedinin sicilleri üzerinde gereken 
tetkikatı icra etmek üzere, general ve yüksek rüt
beli diğer subaylardan mürekkep bir heyet teşkil 
eylemiştir. 

Bu heyet yaptığı inceleme sonunda bir rapor 
hazırlıyarak Vekâlet makamına sunmuştur. Ev
rak arasındaki bu raporda; dilekçinin maddi ve 



mânevi vasıflarındaki mümtaziyet tebarüz ettiril
dikten sonra, tesis edilen tekaütlük muamelesinin 
tamamen hatalı olduğu ve bu itibarla bu muame
lenin kaldırılarak dilekçi Kemal Çakın'm tekrar 
tavzifi lâzımgeleceği ittifakla beyan edilmiştir. 

Mezkûr rapor münderecatını esas tutan ve vic
dani kanaatini de bu yolda istimal eden selef en
cümen; mumaileyh Kemal Oakm hakkındaki 
emeklilik muamelesinin, yapıldığı tarihe muzaf 
olmak üzere iptali ile adı geçenin tekrar tavzi
fine ve kanunen haiz olacağı bütün hakların 
kendisine iadesine, emekliye sevk edildiği tarih
teki rütbesine göre bilcümle maaşlarının kanun 
hükümleri dairesinde tesviyesine ve terfii husu
sunda da câri usul, kanun ve kaidelere riayet 
edilmesi lüzumuna 17 . 1 . 1956 tarihinde ittifak
la karar vermiştir. 

Bu karar katîleştikten sonra müstedi Kemal 
Çakın muvazzafa naklolunup sırasiyle evvelâ 
Erkânı Harbiyei Umumiye İstihbarat 'Dairesi 
Başkan Muavinliğin'e, mua'Mıaran da tuğgene
ralliğe yükseltilerek 12 nci Tümen Kumandanlı
ğına tâyin edilmiştir. 

Dahilî Nizamnamenin muaddel 59 ncu mad
desi mucibince keyfiyet, yani encümen kararı
nın bu şekilde uygulandığı Millî Müdafaa Vekâ
letinden bildirilmesi ve dilekçi tarafından da o 
tarihte, kararın noksan tatbik edildiği yolunda 
bir müracaat vâki olmamış bulunması hasebiyle 
selef encümen, vekâletin tatbika mütaallik iş'a-
î'inı 18 . II . 1957 gün ve 81 sayılı cetvelle Umu
mi Heyetin yüksek ıttılaına arz edilmiştir. 

Bu muamelelerin yapıldığı sırada dilekçi Ke
mal Çakın, evvelâ Millî Müdafaa Vekâletine ve 
sonradan da Yüksek Meclise müracaat ederek, 
Arzuhal Encümenininin 17 . I . 1956 tarihinde 
iktifakla verip usulen katîleşen kararının ihtiva 
ettiği hükümlere ve taşıdığı mânaya göre tuğge
nerallik nasbinin, emsalleri gibi, 30 . V I I I . 1952 
tarihine götürülmesi lâzımgelirken Millî Müda
faa Vekâletince bu lüzuma riayet edilmemek 
suretiyle mezkûr karar hükmünün ihlâl edildiği
ni iddia ile, generallik nasbinin, 30 . VIII . 1956 
dan 30 . VIII . 1952 tarihine ircaı ve bunun tev-
lidedeceği hukuki neticelerin de nazara alınma
sı hususlarının sağlanmasını talebetmiştir. 

Millî Müdafaa Vekâletinden, bu talep hakkın
da beyan edilen mütalâada ise, Arzuhal Encü
meninin müstediyc taallûk eden kararının tam 

(S, 

olarak tatbik edildiği ve esasen 4273 sayılı Terfi 
Kanununun 9 ncu maddesi gereğince, 1952 yı
lında generalliğe seçilmemiş olan dilekçinin tuğ
generallik nasbinin bu tarihe götürülemiyeceği 
ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Dilekçinin son müracaatını ve vekâletin bu
na taallûk eden cevabı ile alâkalı mevzuatı ince-
liyen selef encümen, müşarünileyh vekâletin is-
tinadettiği kanun maddesini ancak, normal ola
rak terfi ettirilecek general ve subaylar hakkın
da kabili tatbik görüp dilekçi gibi sırf bir hata 
yüzünden emekliye sevk olunarak tekrar tavzif 
edilenlerin sözü geçen kanunun diğer istisnai 
hükümlerinden faydalandırılmaları icabedeceği 
noktasında tevakkuf ederek, tuğgeneralliğe terfi 
ettirilmiş ve bu itibarla yükselme şartlarını haiz 
olduğu kabul olunmuş bulunan dilekçinin eski 
kıdem sırasının mahfuz tutulması ve binnetice 
generallik nasbınm emsalleri gibi 30 . VIII . 1952 
senesine götürülmesi ve bu irca münasebetiyle 
tevellüdedeeek hukuki neticelerin de nazara alın
ması icabedeceğine tavzih yolu ile ve ittifakla 
karar vermiştir. 

Tatbik muamelesinde görülen bu noksanlık 
münasebetiyle 6 . IX . 1957 tarihinde ittihaz 
edilen mezkûr karar, müstedi hakkında daha ön
ce verilen ve katîleşerek Umumi Heyet kararı 
mahiyetini iktisabeden diğer kararların ruh, mâ
na ve maksadına ve ayni zamanda madelet ve 
hakkaniyet kaide ve prensiplerine aynen ve ta
mamen uygun bulunmaktadır. 

Manisa Mebusu Semi Erginin bu son karara 
karşı ileri sürdüğü itiraz ise, bendi mahsusunda 
açıklanan vekâlet görüşünü tekrardan ibaret 
olup arz edilen maddi, kanuni ve hukuki sebepler 
karşısında vâridolmamak lâzımgelir. 

Sözü geçen itirazın mâruz esbaptan dolayı 
reddiyle, taallûk ettiği 6 . IX . 1957 gün ve 5559 
sayılı encümen Kararının tasvibi hususunun yük
sek tensibe sunulmasını saygı ile teklif ederiz. 

Arzuhal Encümeni Reisi Bu M. Muharriri 
Konya Samsun 

A. F. Ağaoğlu N. Ulusoy 
Kâtip 

Antalya Ankara ' Çanakkale 
Y. Yazıcı B. Bengin A. H. Sezen 

Elâzığ Siird Sivas 
F. Karakaya F. Şendıır S. Özsever 

: 2 ) 



Devre : XI 
İçtima : 1 S. SAYISI 3 

Artvin Mebusu Mecit Bumin'in, Arzuhal Encümeninin 28.11.1957 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 4570 sayılı Karara ait (80 S. 
numaralı) işin Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve 

Arzuhal Encümeni mazbatası (4 /9) 

26 . III . 1957 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Arzuhal Encümeninin 28 . II . 1957 tarih ve 85 sayılı haftalık karar cetvelindeki 80 sıra 
numarasını taşıyan Doktor Asım Kolerkılmç hakkındaki 4570 numaralı Kararın bir kere de He
yeti Umumiyede görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Çoruh Mebusu 
Mecit Bumin 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak No : 10231 
Arzuhal En. No : 9763 

Esas No : 4-9 
Karar No : 2 

10 . XI .1957 

Yüksek Reisliğe 

Talhalkkuk ve vize muamelesi tekemmül et
tiği halde, Belediyeler Tekaüt Sandığı ile Ma
liye Vekâleti arasındaki bir noktâi nazar ihti
lâfı yüzünden, 7 yıldır tekaüt maaş ve ikrami
yesinin ödenmediğinden şikâyet edip (mağduri
yetine nihayet verilmesini talebeden Doktor 
Asım Kolerkılıç 'a ait 2 . V I . 1956 tarihli mü
racaat üzerine müttelhaz; 23 .1.1957 tarihli ive 
4570 sayılı ve ihtilâfın; kaza merciince tetkiki 
M'zımgelmeklte bulunmasına binaen; Dahilî Ni
zamnamenin muaddel 53 ncü maddesi muvace
hesinde enoümenimizce tetkik mevzuu yapıla-
mıyaoağma dâir olan (kararıimıza; Çoruh Mebu
su Mecit Bumin tarafından müddeti içerisinde 
itiraz edilmiş /bulunduğundan bu baptaki dosya 
ve talep tekrar tetkik ve müzakere olundu. 

Yukarda açıklandığı üzere; ilhltilâf; mülga 
Belediyeler Tekaüt Sandığı ve Maliye Vekâleti 
ile ımüste'di arasında tahaddüs «den ve idari ka
za merciince tetkiki lâzımigelen 'bir hususa ta
allûk etmekte 'bulunduğundan; Dahilî Nizamna
menin değişik 53 ncü maddesi muvacehesinde 
filhakika encümenimizce tetkik olunabilecek 
hususattan değildir. Mâliye Vekâletinin şikâyet
le ilgili cevabi yazılarında : Tababet ve şuabatı 
sanatları mensuplarının daha evvel maaşlı Dev
let memuriy eltin de geçen hiztme'tleri iç'in emekli 
sandıklarına ne suretle ödeme yapılacağı hak
kında her hangi bir hüküm bulunmadığından 
müstedi durumundaikiler için Eimekli Sandığı 
Kanununda yapılacak değiişiklikieri havi lâyi
haya hüküm konulduğu ve mezkûr kanunda 



— 2 — 
münderie, hıü'kümlerden müştekinin halen istifa- ne sunulmak üzere saygılarımızla arz olunur. 
desi ımüm'kün bulunmadığı 'belirtilmiştir. Arzuhal Encümeni Reisi Bu M. Muharriri 

Bahsolunan emsal karar ise, şahsa ve hâdise- Konya Samsun 
sine maksur olup, nizamname ile tesbit olunan A. F. Ağaoğlu N. TJlusoy 
vazife mevzuu üzerinde her hangi bir değişiklik Kâtip 
husule getiremiyeeeği tabiîdir. ' Antalya Ankara Çanakkale 

îtiraz olunan 4570 sayılı Kararımız bu ba- Y. Yazıcı R. Bengin A. H. Sezen. 
kımlardan tamamı ile musip bulunmuştur. Elâzığ Siird > Sivas 

Keyfiyet Umumi Heyetin yüksek tasvipleri- F. Karakaya F. Sendur S. Özsever 

( S. Sayısı : 3 ) 


