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.1. SABIK ZABIT HULÂSASI 

Sakarya Mebusu Nusret Kirişeioğlu'nun, 
Devlet Şûrası Kanununa ek 6716 sayılı Kanu
nun (1) nci maddesine bağlı cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun teklifinin Muvak
kat Encümende görüşülmesi kabul edildi. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1954; 
İstanbul Teknik tİniversitesi 1955 malî yılı 

Hosabı Kati kanun lâyihaları ile; 
Sait özçivrü'in, hükümlü bulunduğu cezanın 

kaldırılmasına dair kanun teklifi hakkındaki 
Adliye Encümeni mazbatasının müzakereleri, 
alâkalı vekiller hazır bulunmadığından bir de
faya mahsus olmak üzere talik olundu. 

Öğretmenlerin özel okullarda ve özel öğrenci 
yurtlarında ek vazife deruhde edebilmeleri hak
kındaki kanun lâyihasının heyeti umumiyesi mü
zakere edildi. ^ 

3 . XII . 1958 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili 
Bursa Mebusu 
Agâh Erozan 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
İhsan Gülez 

Kâtip 
Kütahya Mebusu 

Kemal Özer 

Sualler 

Şifahi sualler 
1. — Zonguldak Mebusu Mustafa Saraç'm, 

Maden İşletmelerinin yeraltında çalışanlarına 
1957 yılma ait ilâve tediyenin yapılıp yapılma
dığına dair şifahi sual takriri Sanayi Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/343) 

2. — Ankara Mebusu Halil Sezai Erkut'un, 
Maden İşletmelerinin yeraltında çalışan işçilerine 
1957 yılma ait ikinci ilâve tediyenin yapılıp ya
pılmadığına dair şifahi sual takriri Çalışma 
Vekâletine gönderilmiştir. (6/344) 

Tahrirî sualler 
1. — Çorum Mebusu Fevzi Hacırecepoğlu'nun,. 

Çorum'da açılması kararlaştırılan askerî okulun 
inşaatına hangi tarihte başlanacağına dair tahrirî 
sual takriri Millî Müdafaa Vekâletine gönderil
miştir. (7/313) 

2. — Çorum Mebusu Fevzi Hacırecepoğlu'nun, 
îmanı - Hatip Okulu mezunlarının yüksek tahsil 
yapmalarını temin hususunda ne düşünüldüğüne 
dair tahrirî sual takriri Maarif Vekâletine gön
derilmiştir. (7/314) 

2. — HAVALE EDÎLEN EVEAK 

Mazbata . 
1. — Muhtelif kanunlarda geçen Ordu Mü

fettişliği unvanının Ordu Kumandanlığı olarak 

değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa Encümeni mazbatası (1/206) (Ruz-
nameye). 



BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati: 15,05 

REÎS — Reisvekili Agâh Erozan 

KÂTİPLER : thsan Gülez (Bclu), Attilâ Konuk (Antalya) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Elâzığ Mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 
REÎS — Selseyi açıyorum. 
HASAN TEZ (Ankara) — Gündem dışı, gi

riş davetiyeleri hakkında söz istiyorum. 

REÎS — Şu anda bu mevzuda gündem dışı 
konuşmak yersizdir. 

HASAN TEZ (Ankara) — Ne gibi? 

REÎS — Riyasetin takdir hakkı vardır, zatı-
âlinize bu mevzuda söz vermiyorum. 

HASAN TEZ (Ankara) — Yani bana, gün
dem dışı söz vermiyorsunuz. Gündem dışı ko
nuşmak bir milletvekilinin hakkıdır. Ben de 
hakkımı kullanıyorum. 

REÎS — Ben de Dahilî Nizamnamenin 83 neü 
maddesinin Riyasete verdiği takdir hakkına da
yanarak bu mevzuda söz vermiyorum: 

4. — RİYASET DÎVANÎNİN HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Giresun Mebusu Mazhar Şener ve beş 
arkadaşının, Yozgat Mebusu Talât Alpay ve beş 
arkadaşının, Divanı Muhasebat Kanununun bi
rinci maddesine bağlı cetvelin tadili hakkındaki, 
teklifin Muvakkat Encümende görüşülmesine da
ir takriri (2/106, 4/73) 

Takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Halen Bütçe Encümeninde bulunan, Yozgad 

Mebusu Talât Alpay ve beş arkadaşının, Diva
nı Muhasebat Kanununun 1 nci maddesine bağ
lı cetvelin tadili hakkındaki teklifin, hâkimler 
tahsisatının tetkiki ile vazifelendirilmiş olan 
Muvakkat Encümene havalesine müsaadelerinizi 
saygılarımla arz ve rica ederim. 

3 1 . X I . 1958 
Giresun Mebusu 
Mazhar Şener 

Bingöl Mebusu 
Ekrem Yıldız 

Yozgad Mebusu 
Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu 

Hakkâri Mebusu 
übeydullah Seven 
Amasya Mebusu 

Kemal Eren 
Artvin Mebusu 

Yaşar Gümüşel 

Bu-REÎS — Efendim; takriri dinlediniz. 
nun hakkında söz istiyen var mı? 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
BÜTÇE En. M. M. BEHZAT BİLGİN (İz

mir) — Muhterem arkadaşlar; bu teklifi ka
nuni halen Bütçe Encümeninde bulunmaktadır. 
Ve mevzu itibariyle Tahsisat Kanunu olduğu 
için tahsisen Bütçe Encümeninde görüşülmesi 
icabeden hususlardandır. Esasen Bütçe Meclise 
takdim edilmiştir. Müzakeresi de yakında bağ
lıyacaktır. Divanı Muhasebat bütçesi de ilk gö
rüşülecek bütçelerden biridir. Binaenaleyh bu 
bütçe ile birlikte bu teklifin görüşülmesi lâ-
zımgeldiği, ayrıca bir muvakkat encümen teş
kili ile bunun orada görüşülmesine, gerek Da
hilî Nizamname bakımından gerekse Bütçe En
cümeninin vazaifi mfihsusası bakımından, ma
hal olmadığ^ı söylemeyi bir vazife telâkki ede
rim. Takdir sizlerindir. 

REİS — Başkaca söz istiyen... Yok. Takrir, 
kurulmuş olan muvakkat encümende b a işin de 
görüşülmesine dairdir, bu sebeple Dahilî Nizam
nameye uygundur. Reyinize arz ediyorum: 
kurulmuş olan Muvakkat Encümende bu mese
lenin de görüşülmesini kabul edenler... (Gürül
tüler, «Anlaşılmadı», sesleri). Anlaşbmadığma 
göre takriri tekrar okuyoruz. 

(Giresun Mebusu Mazhav Şener ve beş ar
kadaşının takriri tekrar okundu.) 
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MAZHAR ŞENER (Giresun) — Söz istiyo

rum, Reis Bey. 
REİS — Buyurun. 
BEHZAT BÎLGÎN (izmir) — Oylama sıra

sında söz verilmez. 
REÎS — Beyefendi; büyük bir ekseriyet an

laşılmadı diyor. Bu itibarla takrir sahibine söz 
veriyorum. 

Buyurun Mazhar Şener. 
MAZHAR ŞENER (Giresun) — Hâkimlerin 

tahsisatı hakkındaki lâyiha bundan evvel yük
sek huzurunuza gelip kanuniyet kesbetti. Ondan 
sonra askerî yargıçlar ve geçen înikadda da Şû
rayı Devlet mensuplarının tahsisatları hakkın
daki teklif, Yüksek Heyetinizin tasvibine ikti
ran ederek evvelce kurulmuş olan Muvakkat 
Encümene havale edildi. Bunların esbabı muei-
besi olarak da, tahsisat meselelerinin aynı pren
sipler altında mütalâa edilmesi lâzımgeldiği ka
bul edildi. Mahiyeti itibariyle malî kaza mer
cii olan Divanı Muhasebat mensuplarına da, hâ
kimlerde olduğu gibi, bir tahsisat verilmelidir. 
Talât Alpay arkadaşımızın teklifi de, hâkimle
rin tahsisatına mütenazır olarak Divanı Muha
sebata' verilen tahsisatın artırılmasını istihdaf 
ettiğine göre, mahiyeti itibariyle aynıdır ve Yük
sek Heyetinizin prensiplerine uygun olarak ku
rulan Muvakkat Encümende tetkik ve karara 
bağlanması yerinde olur. Bunu arz etmek iste
dim, efendim. 

REÎS — Başkaca söz istiyen yoktur. Okunan 
takrir veçhile mevzuubahis teklifin de Muvak
kat Encümende görüşülmesini oyunuza arz edi-

. 1958 C : 1 
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 

2. -r- Adliye Encümeni Riyasetinin, Tunceli 
Mebusu Arslan Bora'nın, Askerî Temyiz Mahke-
mesi reis, müddeiumumi ve âzalariyle, askerî ad
li hâkimlere tahsisat verilmesi hakkındaki 6775 
sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkındaki kanun teklifinin Muvakkat En
cümene verilmesine dair tezkeresi (3/319, 2/54) 

Bir tezkere var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Askerî hâkimlerle, Devlet Şûrası Reis, âza ve 

raportörlerine verilecek tahsisatı görüşecek olan 
Muvakkat Encümene; aynı mahiyette olan 
Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın Askerî Temyiz 
Mahkemesi reis, müddeiumumi ve âzalariyle as
kerî adlî hâkimlere tahsisat verilmesi hakkın
daki 6775 sayılı Kanunun birinci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifinin de ve
rilmesinin Umumi Heyette karara bağlanması
nı saygıyla arz ederim. 

Adliye Encümeni Reisi Y. 
Balıkesir Mebusu 

Vacid Ascna 

REÎS — Adliye Encümeni de teklifin aynı 
şekilde Muvakkat Encümende görüşülmesini tek
lif etmektedir. Bu hususu oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 

Gündeme devam, ediyuroz. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1954 bütçe 

yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesi
nin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisli
ği tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1954 
bütçe yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası ve Diva
nı Muhasebat Encümeni mazbatası (3/51, 1/53) 
(!) 

RElS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti
yen var mı ? Söz istiyen olmadığına göre madde
lere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(1) 164 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1954 bütçe yılı He
sabı Katî Kanunu 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1954 malî yılı umumi sarfiyatı ilişik (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere 
(9 588 269) lira (18) kuruştur. 

REİS — Söz istiyen var mı? Yok. Maddeyi 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Adı geçen Üniversitenin 1954 
malî yılı umumi varidat tahsilatı ilişik (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (9 7.18 645) lira 
(76) kuruştur. 

— 22 — 
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REÎS — Söz istiyen var mı?... Yok. Madde- I REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti-

yi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et- yen var mi l . Yok. Maddelere geçilmesini kabul 
miyenler... Kabul edilmiştir. edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tahsilatla sarfiyat arasındaki 
farkı teşkil eden (130 376) lira (58) kuruş vari
dat fazlası olarak kalmıştır. 

REÎS — Söz istiyen var mı?... Yok. Maddeyi 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun mucibince avans 
olarak verilen ve (A/2) işaretli cetvelin ayrı bir 
sütununda gösterilen (878 523) lira (04) kuruş 
tahsisattan mevkuf tutulmuştur. 

REÎS — Soz istiyen?... Yok. Maddeyi reyi
nize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tahsisattan 1954 bütçe yılı • 
içinde sarf olunmıyan ve ilişik (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin ayrı bir sütununda gösterilen 
(3 155 775) lira (47) kuruş imha edilmiştir. 

REİS — Söz istiyen var mı?... Yok. Maddeyi 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Söz istiyen var mı?... Yok. Maddeyi 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(1) 165 sıra sayılı matbua zaptın sonundadır. I 

istanbul Teknik Üniversitesi 1955 Bütçe yılı 
Hesabı Katî Kanunu 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1955 Bütçe yılı sarfiyatı, ilişik (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde gösterildiği üzere (11527 804) 
lira (52) kuruştur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı?. 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Adı geçen üniversitenin 1955 
bütçe yılı varidatı, ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (12 743 264) lira (54) kuruş
tur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı?. 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tahsilatla sarfiyat arasındaki 
farkı teşkil eden (1 215 460) lira {02) kuruş va
ridat fazlası olarak kalmıştır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı?. 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun gereğince avans 
olarak verilen ve (A/2) işaretli cetvelin ayrı 
bir sütununda gösterilen (1 087 538) lira (94) 
kura? tahsisattan mevkuf tutulmuştur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tahsisattan 1955 bütçe yılı 
içinde sarf olunmıyan ve ilişik (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin ayrı bir sütununda gösterilen 
(4 281 939) lira (54) kuruş imha edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesinin müzakeresi bitmiştir. 
Son olarak heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. 

Heyeti umumiyesi açık oylarınıza arz edil
miştir. 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1955 bütçe 
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesi
nin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği 
tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1955 
bütçe yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası ve Divanı 
Muhasebat Encümeni mazbatası (3/52,1/171) (1) 
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MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini icraya ı 

Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 
REİS — Madde hakkında söz istiyen • yok. 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerindeki mü--
zakere bitmiştir. Son olarak heyeti umumiyesi 
hakkında, söz istiyen arkadaşımız var mı? Yok. 
Kanunun heyeti umumiyesi acık reylerinize arz 
edilmiştir. 

.'. -••- Trabzon Mebusu Sabri Dilek'în, Sait 
Ozrivrü'in hükümlü bulunduğu cezanın kaldı-
rılma.'jına dair kanun teklifi re Afiliye Encümeni 
mazbatam (2/145) (1) 

REİS - Mazbatayı okuyoruz erendim. 
('.Adliye Encümeni mazbatası okundu.) 
REİS Mazbata üzerinde söz istiyen var mı 

efendim? 
Söz istiyen olmadığına göre mazbatayı oyu-

n'ıiza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
MnzİKita kabul edilmiş ve kanun teklifi reddedil
in istir. 

İsraillini Teknik Üniversitesi 1954 bütçe yılı 
Hesabı Katî kanun lâyihasına oylarını kullan-
p.uyaıı îu-kadaslar lütfen kullansınlar, efendim. 

/. --- Öğretmenlerin özel okullarda ve özel 
öğrenci yurtlarında ek vazife demlide edebilme
leri halikında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/93) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi üzerin
deki müzakereyi1 geçen 9 ucu İnikatta devam 
edilmiş, kifayet takriri gelmiş, karar nisabı ol
madığından bu inikada talik edilmişti. Vekilin 
konuşmuş, ol ması itibariyle vekilden sonra bir ar
kadaşa söz verdikten sonra kifayeti reye arz ede
ceğim. 

Ahmet Morgil, burada mı? (Yok sesleri) Ke
mal Sarıibrahimoğlu, burada mı? (Yok sesleri) 
Selim Soley, burada mı efendim? (Vazgeçti ses
leri) Bayka söz istiyen var im efendim? Esat 
Mahmut Karakurt, buyurun. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 19-15 bütçe yılı 
Mesain Katî kanun lâyihasına oylarını kullanım- I 
yan arkadaşlar lütfen kullansınlar. 

Birinci kanun lâyihası için oy toplama mu
amelesi bitmiştir. I 

(1) 141 sayılı matbua zaptın sonundarhr. 
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Buyurun, beyefendi. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) -

Efendim, geçen celsedeki müzakerelerin muhas-
salasmı almak icabederse; hâdiseyi iki bakım
dan tetkik etmek ve bir sonuca varmak imkânı 
hâsıl olacaktır. 

Birisi, arkadaşlarımızdan bâzısının ifadesine 
nazaran hususi mekteplere karşı gösterilen hoş
nutsuzluk ve ademiitimat meselesi. İkincisi, res
mî hocaların, öğretmenlerin bu nevi hususi mek
teplerde ders alması meselesidir. Bu iki meseleyi 
birbirine karıştırmamak icabeder. 

Filhakika hususi «mektepler için mütalâa be
yan eden arkadaşların hakları vardır. Hakika
ten maarif nezdinde dahi bu hususi, özel mek
tepler meselesi bir problem halinde devam 'it
mektedir ve bunların teftiş ve murakabesini 
daha kuvvetli bir şekilde yapmak için ieabeden 
tedbirleri almak yerinde olur. Bu ayrı 'bir me
seledir. 

Fakat resmî hocaların hususi .mekteplerde 
ders vermesi meselesini nazara alacak olursak, 
bunun hususi mektepler için menfaati mucip bir 
netice tevlide*tiğine şüphe yoktur. Çünkü husu
si mekteplerin, tedrisat kadrolarını takviye et
miş olacak ve kültür derslerinin daha kuvvetli, 
insicamlı ve istenilen şekilde yapılmasını temin 
etmektedir. Bir yandan da bu öğretmen arka
daşların hakikaten malî durumları bakımından 
müzayaka içinde bulunanlara dolayısiyle, kendi
lerine bir nevi yardım mahiyetini almaktadır. 
Bunların miktarı 600 ün üstündedir. Bu bakım
dan hususi mekteplerde ders veren resmî öğret
menlerin bu derslerine devam gitmelerini temin 
etmek, hem kendilerine yardım, hem de özel 
okulların kültür seviyesini yükseltmek bakımın
dan faydalı olacaktır. Muhterem Heyetinizin bu 
kanunu, encümenin 'kabul ettiği şekilde kabul 
buyurmalarını rica etmek istiyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Kifayet takririni okuyoruz, efen

dim. 

Yüksek Reisliğe 
Görüşmeler kâfidir. Maddelerin müzakeresi

ne geçilmesini arz ve teklif ederim. 
Diyarbakır Mebusu 
Hâmid Zülfü Tiğrel 

REİS — Kifayet takririni reye arz e diyorum. 

24 -
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KaJbul edenler.. Etmiyenler.. Kifayet kabul edil-
mişjtir, efendim. 

Maddelere., geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul 'edenler.. Etmiyenler.. Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Öğretmenlerin Ö53İ okullarda ve özel öğrenci 
yurtlarında ek vazife deruhde edebilmeleri 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Öğretmenler, Maarif Vekâle
tinin muvafakatiyle, özel okullarda ve özel öğ
renci yurtları ile özel dersane ve kurslarda ek 
olarak 'öğretmenlik, idarecilik ve ımüzakerecilik 
deruhde edebilirler. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Kemal Sarıihrahimoğlu. 
KEMAL SARİİBRAHÎMOĞLU (Adana) — 

Efendim, geçen celsede bâzı 'arkadaşlar, me
selâ Halil Turgut arkadaşımız, ileri sürülen fi
kirler meyamnda, öğretmenler hakkında birta
kım dedikoduların buraya getirilmesinden ba
his buyurdular. Bendeniz öğretmenlerin karak
tersiz olduğu hakkında 'bir söz sarf etmedim. 
Hepsi karakterli insanlardır. Yalnız işittiğimiz 
birtakım dedikoduların burada söylenmesinin 
faydalı olduğu kanaatinde [bulunduğumu söyle-
ımişjtim. Ben şahsen ne hususi okulların ve ne de 
hususi pansiyonların aleyhtarı değilim. Birta
kım arkadaşlar bunların en iyi tedris sistemi 
takibeden okullar olduğundan bahis 'buyurdu
lar, 'bendeniz de aynı kanaatteyim. Hususi te-
şe'bbüsün desteklenmesi, 'hususi teşebbüsün maa
rif sahasına intikali gibi 'birtakım hususi mese
leler ortaya atıldığı için. o noktaya işaret ettim. 
Kültün vatandaşlarca iyi olduğu kabul ve zanne
dilen hususi mekteplerin temin ettiği bu nimet
lerinden vatandaşlar siyyanen istifade edebil
sinler. Para verilecek ve birtakım malî külfet
lere katlanılacaktır. Hususi mekteplerde oku
mak, bir malî takat ve iktisadi seviye mesele
sidir ; bu itibarla maarif, mekteplerini o şekilde 
ıslah etmeli ve o şekilde çoğaltmalı ki, vatan
daş çocuğunu daha iyi yetiştirmek için bu hu
susi mekteplere göndermek ihtiyacını duyma
sın. Aksi takdirde malî durumu müsait olan va
tandaş çocuğunu bu okullarda okutacak, fakat 
fakir vatandaş bu masrafı ihtiyar edemiyece-
ğinden birçok kıymetler heder olacaktır. Bu ol-
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manialıdır. Hakikaten hususi mektepler ve pan
siyonlar yetiştirme bakımından birtakım avan
tajlar temin etmekle beraber birtakım psikolo
jik, moral ve kültürel zaıfları da bünyelerinde 
taşıyan müesseselerdir. Bu bakımdan dünyanın 
her tarafında tenkidlere uğramıştır, ingiltere'de 
maarifin esası hususi mekteplerdir ve bunlar 
büyük hizmetler görmüşlerdir. Buna rağmen 
pek çok tenkidler de yapılagelmiştir. Meselâ; 
İngiltere'de maarif etüdleri isimli bir kitapta 
şu sözler söylenmektedir. Hususi okulları 
«Public Sclıool» lan tenkid edenler, onları plü-
tokratik müesseseler olarak itham etmekte
dirler, zira ücretleri yüksektir ve talebelerin 
büyük bir kısmı cemiyetin yüksek sınıflarına 
mensuptur. 

Biz diyoruz ki, arkadaşlar, iktisadi zaruret
ler içinde bulunan resmî okulların karşısında, 
imtiyazlı ve iktisaden kuvvetli kimselerin fayda
lanabileceği hususi mekteplerin arzı endam et
mesi birtakım sosyal ve psikolojik mahzurlar 
doğurmaktadır, haset yaratmaktadır. Fakir va
tandaşların çocukları böyle hususi liselerin te
min ettiği imkânlarından istifade etm%lidir. Bu
nun için de; bugünkü bütçe imkânları, maarife 
ayrılan tahsisat kif ay etliği değildir. Bugünkü 
ayrılan para ile bu işler yapılabilir, iddiasında 
değilim. Millî ve partiler üstü bir maarif kal
kınması programı yapılmalı ve şimdikinin en az 
birkaç misli para ve bütçe imkânları maarife 
verilmelidir. O zaman maariften de bu vazifeyi 
istemek lâzımdır. Yoksa bugünkü imkânlarla, 
bugünkü ayrılan bütçe imkânlariyle bu işin ba
şarılması imkânsızdır. Sonra Maarif Vekâleti 
kursları ve bilhassa benim üzerinde durduğum 
hususi kursları ve hususi dersaheleri kontrol 
etmekte ve müsaadeye tâbi tutmaktadır. Ben 
tetkik ettim, sadece Teşkilât Kanununun 4 ncü 
maddesine istinadetmektedir. Orada mektepler
den bahsedilmektedir. Hususi dersanelerin ve 
hususi kursların Maarif Vekâleti kontrolü al
tında bulunacağına ve bir disipline tâbi olaca
ğına dair teşkilât kanunu ile diğer kanunlarda 
hiçbir hüküm yoktur. Yalnız yurtlar için var
dır. Onun için Maarif Vekâletinin Teşkilât Ka
nununa bu kurslar ve dersaneleri iyi bir disip
lin altına alacak şekilde hükümler getirilmesini 
temenni etmekteyim. Yoksa bu gayet geniş bir 
tefsirden, yani mektepler tâbirini hususi kurs
lar ve hususi dersanelere de teşmil etmekten 
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ibaret kalacaktır. Fakat bir kanun mevzuu ola
rak disiplin altına alınması hem maarifin işini 
kolaylaştıracak, hem de bu müesseseler hakkın
da birtakım dedikodunun çıkmasına mâni ola
caktır. 

Bugün hususi okullar ve hususi yurtlar 
Umum Müdürü ile konuştum. Durumu uzun 
boylu izah ettiler; evrakını gösterdiler. Hususi 
kursların ve dershanelerin üzerinde ciddiyetle 
ve ehemmiyetle durmak suretiyle müsaade ver
diklerini gördüm. İlâveten şunu da anlattılar, 
bu resmî okul öğretmenlerinin hususi kurslar
da ve dershanelerde ders vermesi, hattâ idare
cilik yapmaları imkânı temin edildiği takdirde 
kurslar ve dershaneler daha kuvvetli bir disip
lin altına alınır, daha iyi bir zapturaut temin 
edilir ve bu işler daha iyi yürütülür. Bu hu
sus daha birtakım yeni tasavvurları olduğunu 
da söylediler; meselâ resmî mekteplerde kurs
lar açılması, ilâve dersler verilmesi şeklinde 
teşebbüsleri, tasavvurları olduğundan bahset
tiler: «Bir intikal devresine münhasır olmak 
üzere hususi kurs ve dersanelerin kontrolünü 
kolaylaştırmak ve disiplin altına almak için 
teklif ettik. » dediler. Bendeniz bu izahattan 
tamamiyle tatmin edilmiş bulunduğum, inandı
ğım için şalhsan geçen celse vermiş olduğum 
takriri geri alıyorum. Hususi mekteplerin, hu
susi teşebbüsün maarif sahasına teşmilinin teş
viki şeklindeki prensibine muhalif olmakla be
raber, bugünkü cemiyet realitelerinin bizi bu 
tedbirleri almaya zorladığını kabul ederek tek
lifimi geri alıyorum. Bütçe Encümeninin vekâ
let teklifinden daha âm ve şâmil, daha iyi an
laşılır bir şekildeki teklifini destekliyor ve mü
saadenizi istirham ediyorum. 

RElS — Asım Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka
daşlar, mevzuu müzakere olan kanun lâyihası 
vatandaşın çalışma hürriyetine taallûk eden bir 
konu olması itibariyle cidden şayanı dikkattir. 

Umumi hayatımızda doktorların muayyen 
mesai saati haricinde Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından hususi ve ayrıca izin istemesine lü
zum kalmadan hariçte çalışmasına nasıl imkân 
vermişsek, bugün kendi sahasında adedi nis
petleri, doktorların hayatımızdaki ihtiyaç nis
petlerine paralel olan öğretmenler için de Ma
arif Vekilinden her defasında müsade almadan, 
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kendilerinin normal ve resmî kadrodaki maarif 
saatleri iharicinde kimseden izin almadan iste
diği şekilde namuskârane bir mesaiye gidebil
mesi lâzımdı. Böyle bir müsaadeyi meselâ bu 
kanunla Maarif Vekâletine bağlamak demokra
tik bir zihniyet değildir. Bu noktaya Muhte
rem Heyetinizin nazarı dikkatini celbettikten 
sonra asıl mevzua geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; bugün serbest mes
lek erbabı içinde öğretmenler de dâhil bulun
maktadır. 

Doktor, mühendis, avukat, mimar ve muha
sebeci gibi, öğretmenin de bu serbest katego
ride çalışanı, yani tamamen hür olanı bulundu
ğu gibi bir de resmî kadrolarda çalışanları var
dır. 

Getirilmiş olan metnin, birinci maddesi, mut
lak olarak ve sadece (öğretmenler) tâbirini 
koymakla, bir iltibasa meydan verir durum
dadır. 

Hükümetin, getirilmiş olan esbabı mucibe-
sinde, resmî kadrolardaki öğretmenleri müda
faa ettiği anlaşılmaktadır. 

Metin sadece (öğretmenler) demektedir. Na
sıl doktor, mühendis ve avukat derken hem ser
best meslek erbabı, hem de hususi kadrodaki 
kimseler anlaşılıyorsa tıpkı bunun gibi (öğret
menler) tabiriyle de Türkiye'deki bilûmum bu 
meslek erbabının maksudolacağı anlaşılır. Yani 
buradaki öğretmenler tabiriyle, kendi hayatını 
serbest olarak özel öğretmenlikte kazanmakta 
olan kimseleri de şümulü içine alma tehlikesi 
vardır. Bu itibarla bendeniz; (Demin arz etti
ğim hürriyet meselesinde nazarı dikkati celbe-
derek) metinde 1 nci maddedeki; (öğretmen
ler) kelimesinin tasrihi için takdim et+,'ğim tak
rirde de arz ettiğim veçhile, maddenin tadilini 
rica ediyorum. Bunun için Sayın Riyasete bir 
takrir takdim ettim. Bendeniz şu ibarenin, bi
rinci maddenin başına ilâvesini arz ve teklif 
ediyorum: «Devlet, özel idareler, katma bütçe
li idarelerle İktisadi Devlet TeşekküHeri kad
rolarından aylık ve ücret alan,..» Madde bu 
şekliyle kalırsa, meselâ Demiryolları Meslek 
Mektebi gibi Devlet Demiryolları İşletmesinin 
veya Sümerbankm kendi bünyesindeki müesse
selerdeki öğretmenleri veya, meselâ; Maarif Ve
kâleti kadrosu dışındaki başka vekâletlere 
bağlı öğretmenleri de şümulü içine alacak, fa-
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kat hayatını Devlet kadrosu dışında, serbest 
öğretmenlikle kazanmakta olan özel öğretmen
leri sarih olarak şümulünden hariç bırakacak
tır. 1 nei maddenin bu şekildeki tadilini tak
dirlerinize arz ediyorum, efendim. 

REÎS — İstanbul Teknik üniversitesi 1955 
malî yılı Hesabı Katî kanun lâyihasına oyları
nı vermemiş olan arkadaşlarımız lütfen oyla
rını kullansınlar, efendim. 

Oylama muamelesi bitmiştir. 
Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh

terem arkadaşlar; görüştüğümüz kanunun bi
rinci maddesinde, Hükümetin getirdiği madde 
ile Bütçe' Encümeninin kabul ettiği madde ara
sında bir fark vardır. Bütçe Encümeni; Hükü
metin getirdiği maddeye; (özel okullar ve özel 
yurdlar) dan sonra; (özel kurslar ve özel ders
haneler) kelimelerini ilâve etmiş bulunmakta
dır. Hükümet, maddeyi tedvin ederken, özel 
okullarda bir öğretmenin görebileceği vazife
leri maddenin sonunda zikretmiştir. Maddede 
diyor ki: «öğretmenler özel okullarda öğret
menlik, idarecilik ve müzakerecilik görevini ya
parlar.» Halbuki encümenin, özel kurslar ve 
özel dershaneleri ve özel yurdları ilâve ettik
ten sonra bütün görevler arasında bir fark tes-
bit etmesi lâzımdı. Çünkü; özel okullarda bir 
öğretmen, öğretmenlik yapabilir, müzakerecilik 
yapabilir, idarecilik yapabilir; fakat biı yurtta 
yapsa yapsa ancak müzakerecilik, yahut idare
cilik yapar. Yurtlarda öğretmenlik vapılmaz. 
Binaenaleyh maddede bu hususları arka arka
ya dizdikten sonra; (Hoealır buralarda öğret
menlik, müzakerecilik ve idarecilik yaparlar) 
denecek olursa ve bunu böylece maddeye soka
cak olursak, yarın öbürgün yurtlarda hocala
rın öğretmenlik yapmakta olduklarını görece
ğiz. Mademki, yurtlarda öğretmenlik yapılma
maktadır, «o halde özel okullarda şu üç husus 
yapılabilir, fakat yurtlarda müzakerecilik veya 
idarecilik yapılır, sarahatini koymamız lâzım
dır. Bu sebeple maddenin bu şekilde tedvini 
doğru değildir. Bu hususta madde değiştirilmi-
yecekse, yurtlarda hocaların öğretmenlik yapa-
mıyacaklarını lütfen encümen veya nükümet 
burada belirtsin, bu husus zapta geçsin ki, ile
ride yurtlarda hocaların öğretmenlik yapmala
rına imkân kalmamış olsun. Ricam maddenin 
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bu şekilde vuzuha kavuşturulmasıdır, lütfen 
Encümen tavzih buyursun. 

REÎS — Esat Mahmut Karakurt. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Efendim, evvelâ arkadışımızm öğretmenlerin 
yurtlarda öğretmenlik yapmamasını istemesine 
hayret ettiğimi ifade etmek mecburiyetindeyim. 
öğretmenlik yapamazmış, müzakerecilik öğret
menlik değilmiş. Hayır bilâkis yurtlarda ço
cuklar da müzakerecilik yapacak arkadaşın mu
hakkak öğretmen olması lâzımdır. Binaenaleyh 

I burada Maarif Encümeninin ve Bütçe Encüme
ninin, yurtlarda müzakerecilik yapacakların 
öğretmen olmasını sağlıyan bu maddesinin 
aleyhte değil, lehte bir kayıt olarak kabul edil
mesi lâzımdır. Müzakerecinin sureti katiyede 
öğretmen olması lâzımdır, öğretmenler özel 
okular da; yabancı okullar da hocalık ederler, 

; müzakerecilik ederler, fakat şimdiye kadar, hu
susi kurslarda öğretmenlik edemezlerdi. Maarif 
Vekâleti isterdi ki, resmî vazifesi olan Türk 
öğretmeni, kendi talebesine hususi olarak ders 

I vermesin. Ve her hangi bir suiistimal mevzuu-
j bahsolmasm! Bugün dahi bu usul devam et-
I mektedir ve yerindedir. Fakat bu, demek değil-
, dir ki, bir mektepte açılacak kursa resmî öğ

retmen hoca olmasın, kendi talebesine ders ver
mesin. Hayır. 

Şimdi son zamanlarda mekteplerde aile bir
likleri ve mektep idareleri vekâletten izin ala
rak imtihan sonlarında kurs açmaktadırlar. Bu 
kurslar hakikaten talebeyi yetiştirmektedir. Ve
liler. çocuklarının tatil esnasında kendi hoca
ları tarafından okutulmasını istemekte, vekâ
let de bunu bu madde ile sağlamaktadır. Bun
dan sonra bu nevi açılacak kurslarda hocaların 
ders vermesi imkânının sağlanması çok fayda-

j lıdır. Hocanın elbette ki, geri kalmış talebesini 
' yetiştirmesi yerinde olacaktır. Bu bakımdan bu 

hususta da fayda mülâhaza ediyorum. Şu halde, 
öğretmenlerin hususi okullarda, yabancı mek
teplerde, dershanelerde Maarif Vekâletinin mu
rakabesi altında ders vermeleri sadece fayda 
verecektir. 

Bir nokta daha var : Bütçe Encümeni ta
dilinde «Maarif Vekâletinin muvafakatiyle» tâ
biri ilâve etmiştir. Bu doğrudur. Çünkü bütün 
tedrisatın tevhit, kontrol ve sureti icrasının 
murakabesi Maarif Vekâletinin elindedir. Ma-
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arif Vekâleti her hangi şekilde olursa olsun ted
risat yapacak hocanın kabiliyet ve salâhiyetini 
tesbit edip müsaade etmesi lâzımdır. 

Maarif Vekâletinin en mühim vazifesi tedri
satı tevhidetmek, Türkiye'deki tedrisatı kontrol 
altında bulundurmaktır. Bu bakımdan Bütçe 
Encümeninin bu kayıtları ve bu maddenin bu 
şekli, halde en çok faydayı mucibolanıdır. 
Maddenin aynen kabul edilmesini rica ediyo
rum. 

BEİS • - Halil Turgut. 

HALİL TURGUT (Diyarbakır) —Muhterem 
nrkadaşlarım, evvelâ Sarıiibrahim'oğlu arkadaşı
mızın ilgililer nezdinde uzun ve etraflı Ibir tet
kik neticesi olarak vardığı 'hakiki 'kanaatini bu
rada izhar ederek geçen gün yaptığı konuşma
sını ve ileri sürdüğü mütalâaları geri alması hu
susunda gösterdiği iyi niyete bilhassa teşekkür 
ederim. 

Muhterem arkadaşımız Asım. Eren'in madde
nin tadili ile ilgili .mütalâasına gelince: Muhte
rem arkadaşlar, Maarif Vekâleti 'bu konuları 
meslekî ıbir şeref, 'haysiyet ve aynı zamanda 
memleket çapında bir vecibe alarak inceden in
ceye tetkik etmektedir. 22 senelik 'hocalığım sı
rasında ben de hususi mekteplerde ders verdim. 
Bütün bu merhalelerden geçen 'bir çalışmanın 
ve ibir 'emeğin 'sahibi olarak size şunu ifade ede
yim ki, 'bu çalışmaların hiçbirisi gelişigüzel bir 
şekilde düzenlenmemektedir. Her kademede yet
kili ve .mesuller tarafından 'kalbul edildikten 
sonra ancak o zaman öğretmen arkadaş ders 
vermekte ve çalışma yapmalktadır. Asım Eren 
•arkadaşımızın teklifi kalbul edildiği takdirde 
kurs veya özel dersane sahibi, Maarif Vekâleti
ne danışmadan, başka bir yerde çalışan (birisini 
veya 'bir ilkokul öğretmenini, 'kendi kursunda 
veya okulunda orta veya lise öğretm'eni yapa
cak şekilde vazifelendirebilir. Bu ise çıo'k mah
zurludur. Bu itibarla Maarif Vekâletinin kon
trolün dan geçmesi şarttır. Esasen «bu madde, 
arkadaşımızın istediği şekilde tadil 'edilse 'bile, 
Maarif Vekâleti, 'böyle bir duruma vukuf kes-
bettiği takdirde, buna derhal müdahale eder ve 
«Bu öğretmen lbu kursta veya dersanede ders 
vermek, salâhiyetini 'haiz değildir» der ve çeke
bilir. Bunun önlenmesi ve daha salim Ibir yol 
tutulabilmesi, yani Ikurs ve dersanenin daha ve
rimli çalışmasını sağlıyalbilmek için bu raadde-
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ııin aynen kalmasında zaruret vardır. 

Mâruzâtım 'bu kadardır. 
REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M ; BEHZAT BÎL-

(ÎİN (İzmir) — Efendim, Asım Eren Bey arka
daşımız, maddedeki (öğretmenler) tâbirinin il
tibasa yol açacağını ve uevema hususi öğretmen
lerin özel okullarda ders vermeleri için (müsaa
deye nıuhtaeolacağım, 'bu Ibakımdan maddenin 
değiştirilmesinin iealbedeceğini ifade 'ettiler. Bi-
o ayetten itibaren, müzakereler esnasında tefba-
rüz ettirildiği üzere, ıbu kanun lâyihası Ticaret 
Kanununda özel okulları, ticarethane telâkki 
eden 'bir maddenin bulunması dolayısiyle, ıme-
•murların ticarethanelerde vazife almamaları ba
kımından ortaya çıkan ma<hzuru muallimler 
n/ofktasından bertaraf etmek için Isevk edilmiş
tir. Ve dolayısiyle buna münhasır, Devlet me
murluğu vasfını taşıyan öğretmenlere şâmil ol
duğu, 'bütün müzakerenin seyrinden anlaşılmış 
'bulunmaktadır. Binaenaleyh, burada (öğret-

. menler) tâbirinin her hangi bir iltibasa mahal 
vermesine imkân yoktur. Bu sözlerimizle bunu 
t evi d et m iş bulunuyoruz. 

Diğer taraftan, Daim Süalp arkadaşını, öğ
retmenlerin .okullarda, yurtlarda ve (kurslarda 
görecekleri vazife 'bakımından, yurtlarda ders 
verecekleri gibi Ibir mâna çıkabileceğini ve 'bu
nun ayrı bir redaksiyona tâbi tutulmasının icab-
ettiğini ifade ettiler. Bu lıusustaki anüzaıkerat 
sırasında da 'bildirildiği veçhile, öğretmenlerin 
•okullarda yapacağı iş pek ta1>iî muallimlik ve
yahut idarecilik iken, yurtlarda yapacakları iş 
idarecilik veya müzakere elliktir. Yurtlarda açıl
mış deıisane yoktur ki, yurtlarda öğretmenler 
ders verecek mevkie gelsinler ve öyle bir ihti
mal hâsıl olsun. Bu lb akımdan Bütçe Encümenin
ce kabul edilmiş lolan metinde hiçbir değişikliğe 
lüzum 'bulunmamaktadır, 

Netice i mâruzâtım: Lâyihanın aynen ve Büt
çe Encümeninin teklifi veçhile kafbulü temenni
sinden ibarettir. 

REİS — Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Efen

dim, , muhterem arkadaşımız Karakurt, ya söy
lediğimi yanlış anladılar, veyahut ben anlata
madım. öğretmenlerin müzakerecilik yapmala
rına muvafakat etmediğimi söylemedim, benim 
izah etmek istediğim husus şudur : Hükümet 
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teklifi getirirken sadece özel okulları ele al- j 
mıştı ve resmî öğretmenlerin özel okullarda üç. j 
türlü vazife görebileceklerini derpiş ediyordu. I 
«Resmî öğretmenler, özel okullarda idarecilik, I 
öğretmenlik ve müzakereeilik yapabilirler» di- S 
yordu. Bütçe Encümeni buna hususi yurtları, 
kursları ve hususi dersaneleri de ilâve etti. Fa
kat bu üç vazifeye dokunmadı. Şimdi madde şu 
şekli almış oluyor : (Resmî öğretmenler, özel 
okullarda, özel yurtlarda, kurslarda ve özel der-
sanelerde öğretmenlik, idarecilik ve müzakere
eilik yapabilirler.) Halbuki yurtlarda öğretmen
lik yapılmaz. Filhakika sözcü arkadaşımız bu 
hususu tasrih ettilerse de mademki, bu mad
deye göre öğretmenlik yapabiliyorlar, o halde 
dersten zayıf kalan talebeler bir araya gelirler, 
yurtta istedikleri hocaya, «Yurtlarda hocalık 
yapılabilecek, gel bize burada dere ver» derler. 
Binaenaleyh, yurdu mektebe çevirmek durumu 
hâsıl olur. SÖzeü arkadaşım vaziyeti açıkladık
larına göre, artık madde değiştirilmezse dahi, 
sözleri zabıtlara geçti, mahzur kendiliğinden 
kalkmıştır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Burhanettin Onat! 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Efen

dim, iki celseden beri devam etmekte olan, res
mî okullarda hizmet gören öğretmenlerin özel 
okullarda ve buna mümasil yurtlarda vazife 
alıp almamalarına taallûk eden bu kanun mü
zakere edilmektedir.-

Evvelâ, «Öğretmenlik bir memuriyettir, hu
susi mektep ise bir ticarethanedir, binaenaleyh, 
memur olan bir öğretmenin ticaret yapması doğ
ru mudur?» şeklinde mütalâalar ileri sürüldü. 

Arkadaşlar, beni bilhassa kürsüye çıkıp hu
zurunuzu işgal etmiye sevk eden âmil bir hu
susi mektebe ticarethane vasfının izafe edilmesi 
olmuştur. Arkadaşlar, bir müessese işlerini yü
rütmek için ücretle çalışabilir, bunun için bir 
ücret koyar, hattâ neticede kâr da edebilirse de 
hiçbir zaman bir mektep bir ticarethane olma
mıştır ve olamaz da. Bunu bir tarafa bırakalım. 

8 arı ibrahim oğlu arkadaşım dediler ki, «Hu
susi mekteplerin^ mevcudiyeti çocuklar arasında 
bâzı ruhi, psikolojik teşevvüşlere sebebolabilir, 
- meal itibariyle arz ediyorum - binaenaleyh, 
Hükümet gerekirse lâzımgelen tahsisatı bulsun, 
lâzımgelen teşkilâtı yapsın ve bütün çocukları 
aynı seviyede, aynı müesseselerde okutsun.» 
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Arkadaşlar, dünyanın hiçbir tarafında - belki 

demir perde gerisindeki hükümetler müstesna -
tahsil ve terbiye, bir tek müessesenin idaresine 
terkedilmiş değildir. Elbette mevcut imkânlara 
göre çeşitli müesseseler kurulacaktır. Bunun ço
cuk psikolojisi üzerinde, âmme haleti ruhiyesi üze
rinde asla tahripkâr bir tesir yaratabileceğini 
tahmin etmiyorum. Kaldı ki, uzun senelerden be
ri bir kalkınma hamlesinin cezbesi içinde kıvra
nan bir milletiz. İstiyoruz ki, okumamış çocuğu
muz kalmasın, okuyanlar da çok iyi okusun. Böy
le olduğuna göre bunu hemen sağlamaya imkân 
var mı? Görüyoruz bir sınıfta bazan yüzlerce ta
lebe birikiyor. Öğretmen, istediği gibi çoculdarla 
meşgul olmak imkânını bulamıyor. Mekteplerde 
bazan çift tedrisat yapılıyor. 

Açılan bir hususi mektep, Maarif idaresinde
ki mekteplerin yükünü kısmen olsun hafiflet
mektedir. Nitekim açılan her hususi hastanenin 
Devlet hastanelerinin yükünü hafifletmekte oldu
ğu gibi. 

Bir bakımdan da hususi mekteplerin açılması 
daha ziyade talebenin okuması, daha iyi okuma
sı ve resmî mekteplerdeki izdihamı kısmen olsun 
izale etmesi keyfiyeti şayanı tebrik; şayanı temen
ni olan bir şeydir. 

Öğretmenlerin vaziyetine gelince : 
Arkadaşlar, bir öğretmen, eğer zamanından 

tasarruf etmek imkânına sahipse bunu ne şekilde 
kullanabilir? Ya evde oturur, gazete, kitap okur, 
ya kahveye gider tavla oynar, dedikodu yapar. 
Yahut resmî vazifesinden artan zamanını gene 
kendi mesleki dâhilinde memleket çocuklarını ye
tiştirmeye hasreder. Bundan daha müsait, daha 
masum, daha meşkûr bir mesai mi olur? Ama mu
kabilinde para alacakmış; varsın alsın! Elbette 
alacak. Bu bizi daha çok memnun eder. Bu düşün
celer altında ve bu zaviyeden bakarak bu kanu
nun, bilhassa daha geniş ölçüde tutması itibariy
le Bütçe Encümeni teklifinin çok yerinde olduğu
nu ve kabulünün daha isabetli olacağı kanaatin
deyim. 

REİS — Maarif Vekili. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Çok muhterem arkadaşlar; tekrar 
kabilinden olsa dahi, iki hususun birbirinden 
ayrılması ve tavzihinde zaruret vardır. Huzu
runuza gelen kanun tasarısı ne bir özel okulun 
açılmasına, ne bir yurdun tesisine, ne de bir 
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dersanenin vücut bulmasına mütaallik bir tasa
rıdır. Bunların birbirinden tamamen ayrı hü
kümleri ve talimatnameleri vardır. Bu talimat
namelerde bu kanun sebebiyle teemmül buyu-
rulan, işaret edilen murakabeye, disipline ve 
esaslara ait geniş hükümler bulunmaktadır. Bu 
hükümlerle vekâletimiz, özel okullar, dersane 
ve yurtlar açılmasında ve işletilmesinde gayet 
ciddî, gayet titiz bir-murakabe yapmaktadır. 
özel okul ve müesseselere mütaallik olabilecek 
her türlü itirazı ve ihbarı her an cevaplandır
maya amadeyim, önünüze gelen tasarı bun
larla alâkadar değildir. Huzurunuza tevdi edi
len tasarı, muahhar Ticaret Kanununun; (ki, 
maddeleri teker teker değil, kül halinde huzu
runuzdan geçti) bu maddesi evvelce meveud-
olan bir salâhiyeti yani öğretmenlerin bir hak
kını nezeder bir madde değildir. Kanunun he
yeti umumiyesi arkadaşlar tarafından müspet 
mütalâa olundu. Maamafih bu arada, tekrar da 
olsa, birkaç kelime ile bâzı fikirlere cevap ve
reyim : 

Daim Süalp arkadaşımız şöyle buyurdular; 
«Bu kanunla, öğretmenler yurtlarda öğretmen
lik kabul ederse başkaca ders veremez.» Hayır. 
Yurtlarda ders okutma izni almadan da öğret
menlik yaparlar, öğretmenin bir yurtta ders 
okutması talimatnamesine göre muvafakate 
bağlıdır. Eğer o yurtta vekâlet aynı zamanda 
tedrisat yapılmasına izin vermişse elbette ki, 
öğretmen orada hem öğretmenlik, hem müza-
kerecilik, hem de idarecilik yapar. Bu itibarla 
endişeyi, yahut iltibası tevlidedecek hiçbir hu
sus ve keyfiyet mevcut değildir. 

Bu arada özel okulların murakabesinde ted
bir alınmasına dair arkadaşımız Esat Mahmut 
Beyefendi bir noktaya temas ettiler. Her türlü 
tedbir alınmıştır. Bunu Yüksek Meclisin huzu
runda arz ederim, özel okullar resmî okullar 
gibi, hattâ daha fazla murakabe edilmektedir. 
özel okullara mütaallik her şikâyeti daima din
lemeyi ve hakkında tedbir almayı huzurunuzda 
bir kere daha taahhüdederim. 

Bir noktaya da Sayın Asım Eren Beyefendi 
,temas ettiler. Nihayet buraya da (Hürriyet) i 
getirdiler. Efendim, bahsettikleri hürriyetleri 
de, bahsettikleri demokratik haklar da bu ka
nunun nefsinde mündemiçtir. Hür olan öğret
men, memur statüsüne girerken birtakım kayıt-
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lara tâbi olmuştur ve öğretmenler maarif mü
esseselerinde, sicili, ahlâkı, fazileti, mesaisi... 
Bütün vücuhiyle, hususi bütün ahvaliyle tetkik 
edildikten sonra, ancak, maarif müesseselerinde 
istihdam edilmektedir. Hususi okullar için de 
elbette ki, aynı şey yapılacaktır. Bütün bunlar 
yapıldıktan sonra iş yine merkezin iznine ikti
ran etmektedir. Eğer öğretmen istediği zaman 
izin almadan bir özel okulda öğretmenlik yap
maya kalkarsa bunun altından çıkmaya imkân 
kalmaz. 

Sonra bir noktaya temas ettiler, «özel su
rette öğretmenlik yapsınlar» dediler. Af buyur
sunlar, özel öğretmenlik ne demektir? Anlıya-
madım. öğretmenlik bir suretle iktisabedilir, 
bir izne tâbidir. Ama bütün bunları yapmadan 
kendi kendine ben öğretmenim derse, o kendi
nin bileceği bir şeydir, öğretmenlik yapabil
mesi için, öğretmenlik vasfını ve iznini iktisab-
etmesi lâzımdır, öğretmen olduktan sonra da 
vekâletin' murakabesinden geçmek mecburiye
tindedir. Esasen getirdiğimiz kanunlarda da is
tihdaf ettiğimiz Maarif Vekâletine bağlı mü
esseselerdeki öğretmenler ve mümasili olan ze
vattan ibarettir. Hususi teşekkülle veyahut da 
bazı vekâletlerin meselâ Ziraat Vekâletinin özel 
okulları vardır. Sıhhat Vekâletinin hemşire 
okulu vardır. Bunlar Maarif Vekâletini ilgi
lendiren hususlar değildir ve bu kanunun şü
mulüne girmezler. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Bir sual sora

cağım efendim. 
REİS — Bir sual var, Vekil Beyefendi. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Efendim, Asım 
Eren arkadaşımızın bahsettiklerinin bir kısmı
na temas buyurdunuz. Diğer kısmı asıl mühim
di. îzahsız kalması halinde öğretmenlik kariye
rinden gelmemiş arkadaşlarımızda menfi bir ka
naat hâsıl olabilir. 

Dediler k i ; «Bir doktor izin almadan resmî 
vazifesi dışında vazife yapabiliyor da, öğretmen 
özel okullarda vazife yapmak için niçin Maarif 
Vekâletinden izin alsın?» Buna iştirak etmi
yorum, fakat öğretmenlik kariyerinden gelmi-
yen arkadaşlar bir fikir iltibasına düşebilir. 
Lütfen Maarif Vekili olarak, benim kürsüye gel
meme lüzum kalmadan Heyeti Umumiyeyi lüt
fen tenvir buyursanız efendim. 
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MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (De- I 

vamla) — öğretmenlik meslekinden gelmiyen,' 
Maarif Vekâletince öğretmenliği kabul edilmi-
yen zevatın, vatandaşların, ne maarif müessese
lerinde, ne de Maarif Vekâletinin iznine iktiran 
etmiş tedris müesseselerinde ders vermeleri 
mümkün değildir. 

REtS — Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka

daşlar; demokratik hayatın inkişafı nispetinde 
Meclisi Âliye yeni anlamların gelmesi gayet ta
biîdir. Doktorlarına mesai saati haricinde, öğ
leden sonraki saatlerde, hususi bir müsaadeye 
lüzum bırakmadan, icrayı tababet müsaadesini 
veren bir idari zihniyetin, inkişaf eden bir de
mokratik hayat içinde evlâbittarîk normal me
murdan farklı bir durumda olan ve ancak mu
ayyen, mahdud saatler içinde kendisinden va
zife istenen öğretmenlere de bu hakkın veril
mesi lâzımdır. 

Bu, Anayasanın çalışma hürriyetine giren 
ve Türk vatandaşlarına verilmiş olan bir hak 
olduğuna göre bunda istigrabı mucip bir hal 
bulunmadığını Sayın Vekile arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar, öğretmen, normal 
memurlardan farklı olarak kendisine aidolan 
kanun ve nizamnameler gereğince 18 saat, 15 
saat, 12 saat veya (haftada âzami 6 yahut 4 sa
at nispetinde tahdidedilen resmî mesai saatleri 
haricinde pekâlâ serbestçe çalışabilir. Bence 
bunda, Hükümet gerekçesinde de söylendiği gi
bi, maarifimizin menfaatleri vardır. Yoksa mem
leket hesabına ne gibi bir mahzur vardır, anlı- ı 
yamadım? Bu zihniyetin kanunlarımıza gire
ceği gün gelecektir. Belki bunu ilk defa ortaya 
bir muhalif mebus olan benim atmam sizce bir 
mânidir; fakat haklar yürür arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, bendenizin serbest 
öğretmenlerden kasdım, şudur : Dil ve Tarih -
Coğrafva Fakültesince bilimtihan öğretmenlik 
vesikası alan şahıslardan orta öğretim ve yük
sek öğretimde maarif kanunları gereğince ted
risat yapan vatandaşlar vardır. Esasen birçok 
özel okullarda, Hükümetin gerekçesinde söylendi
ği gibi öğretmenlerin mühim bir kısmı resmî kad
rolardaki öğretmenlerdir; onlardan geri kalan öğ
retmenler ise, resmen kendisine kanunun em
rettiği şart ve vasıflan imtihanla resmen sabit 
olup öğretmenlik yapma salâhiyeti verilmiş öğ- I 
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retmenlerdir. Yani; bunlar, resmî müesseseler
de imtihanlarını vererek ellerine fakültelerden 
orta ve yüksek öğretimde öğretim üyeliği sa* 
lâhiyetnameleri tevdi edilmiş olan zevattır. 
Bunlar öteden beri serbest çalışıyorsa» meselâ 
lisan dershanesi, hususi öğretim dershanesi aç
mışsa neden bu kanunun şümulüne sirsin de 
başka bir özel okulda ders alması için yine Ma
arif Vekâletinin salâhiyetine mecbur bırakılsın? 
Kanunun metninde birinci madde alelıtlak; «öğ
retmenler» tâbiri kullanıldığı için bu serbest 
olanlara da şâmil olabilir, ilerde tefsire ihti
yaç göstermesin kanaatiyle; (Esbabı mucibesin-
de olsa bile, metinde sarahat olmadığı için met
nin de vazıh yazılması dileği ile), huzurunuza 
geldim. Onu da arz ettiğim ilâve ile tamamla
dım. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer vekâletler 
öğretmenleri meselesini söyledikleri zaman, Sa
yın Maarif Vekili Devlet bünyesinde bu kanun 
teklifi ile nasıl bir teşettüte meydan verecek
lerini bilmem fark ettiler mi1? Maarif Vekâle
tinden gayrı vekâletler bünyelerindeki öğret
menler, kendilerinin müsaadesi olmadan mı, özel 
okullarda hocalık yapabileceklerdir, yahut bun
lar özel okıllarda hocalık yapamıyacaklar mı
dır? Buna cevap versinler. Devletsek, Türkiye'
deki bütün resmî öğretmenleri içine alacak hü
küm getirmeleri icabederdi. Bu noktada Sayın 
Vekilin cevaplan bilâkis kendilerini ve Hükü
meti ve alelûmum cemiyetimizi ilzam eder, mes
ul tutar kanaatindeyim. Binaenaleyh ötekiler 
için de kanun getirsin Sayın Hükümet. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
RElS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BlL-

GlN (izmir) — Muhterem arkadaşlar; Maarif 
Vekâletine ve diğer vekâletlere tâbi bulunan 
öğretmenlerin özel okullarda istihdam edilebil
meleri için Maarif Vekâletinden izin alınması 
hususundaki mütalâalara cevap vermek istiyo
rum: Bu husus encümenimizde de ileri sürüldü 
ve arizü amik tetkik edildikten sonradır ki, 
bağlı bulunduğu teşkilâttan müsaade yerine 
Maarif Vekâletinden müsaade şekli kabul edil
di. Bunlar diğer bir vekâlete bağlı istler esa
sen oradaki vazifeleri bakımından izin alırlar. 
Yalnız, öğretmenlik sıfatı bakımından doğru» 
dan doğruya Maarif Vekâletinin iznine tâbidir. 
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Tâyinleri Maarif Vekâleti tarafından nazarı 
itibara alınacak ve yerine getirilecektir. Bu ba
kımdan Devlet hizmetinde bulunan öğretmen-, 
lerin özel okullarda muallimlik yapabilmeleri 
Maarif Vekâletinin müsaadesine bağlı olacaktır. 
Kendi vazifelerinin bunun dışında bir vazife 
deruhte edip etmemelerine müsait olup olma
dığı bakımından ise elbet kendi vekâletlerine 
muhatabolabilirler. Bu husus kendi teşiklât ka
nunlarında bahis mevzuu olabilir. Burada bahis 
konusu olan husus özel okullarda öğretmenlik 
yapabilmeleridir. Bu husustaki müsaade ise tâ
yinlerinin tâbi bulunduğu merci olarak Maarif 
Vekâletinden alınacaktır. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

REİS — Ferda Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Efendim; Asını 

Eren 'arkadaşımızın teklifi Sayın Maarif Vekili 
arkadaşımız tarafından cevaplandırılmadığı gi-
ibi1, encümen sözcüsü tarafından da cevaplandı
rılmamıştır. 

Asım Eren arkadaşımız müsaade alma keyfi
yetinin tamamen kendisine 'aleyhtardır, öğret
menin mensup (bulunduğu teşekkülden olsun, 
veyahut Maarif Vekâletinden olsun, (bunun üze
rinde durmuyor. Doğrudan doğruya «Neden do
layı bir doktor resmî vazifesinin dışındaki saat
lerde müsaade 'almaksızın istediği giibi zamanına 
tasarruf 'ediyor da, öğretmen tasarruf edemi
yor?» diyorlar. Şimdi kalkarken kendilerine 
sordum, söyledikleri budur, (bunu iddia «diyor
lar. Misallerinde 'olduğu gibi, bir öğretmenle (bir 
dolktor arasındaki farkı, öğretmenlik kariyerin
den gelmiş !bir arkadaşınız olarak 'bu vesile ile 
ifade etmek istiyorum. Sayın Maarif Vekilinden 
de bu 'hususun ifade 'edilmesini, rica etmiştim. 
Resmî vazifesinin dışında 'bir doktor istediği gi-
'bi saatlerine tasarruf eddbilir, gece (bile ;bir (has
taya bakmaya gidebilir.. Bir doktorun, vatan
daşın sağlığı ile, hayat 'emniyeti ile al alkali (bir 
meslek mensulbunun zamanını tahdidetmek dü
şünülmemiştir ve düşünülmemesi de doğrudur, 
ama doktorlardan ayrı, (bütün meslek mensup
larının da, hattâ esnafların (bile haftada (bir gün 
tatil yapmaları, yahut -bir 'gün olsun istirahat 
etmeleri kanun koyucu tarafından içtimai fay
daya uygun görülmüştür. 

Gelelim öğretmene; Devletten rmaaş alarak 
bu sıfatı ihraz etmiş olan bir öğretmen özel mek
teplerde istediği gibi ders verdiği takdirde, 
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ertesi günü vazife görmekle mükellef bulun* 
duğu dershaneye girer ve karşısında oturttuğu
muz çocuklarımıza faydalı olamaz; geç saatle
re kadar yorulmuş ve o günkü dersine hazırla-
namamış olarak dershaneye geldiği için, bana 
posasını getirir, bedenî, ruhî, fikrî zindelikle 
dersini veremez. Halbuki Devlet olarak ben 
zinde, kafası ve bedeni yorulmamış olarak ders
haneye geldiği zaman çocuklarıma faydalı ola
cağından dolayı muayyen bir ücret ve öğret
menlik şerefim kendisine veririm. Bundan do
layı da tatbikattaki kanunda öğretmenlerin 
ders verme saatleri haftada 24 saat olarak tah-
didedilmiştir. Bir orta mektep öğretmeni haf
tada 18 saat, lise öğretmeni 15 saat, yüksek tah
sil Öğretmeni de 12 saatten fazla ders verdiği 
takdirde ilâve ücret alır ve tümü haftada ve 
her birinde 24 saati geçemez. Çünkü vâzıı ka
nun bunu menetmiştir; çünkü bir öğretmenin 
kendisini zinde zannedip mirasyedi gibi sıhha
tini, kafasını, ruhunu cömertçe kullanarak yo
rulan ve yıpranan bir öğretmenin ertesi günü 
dershaneye girdiği zaman talebeler Önünde fik
rî ruhî ve bedenî bir zindelikle öğretmenlik va
zifesini yapamıyacağmı düşünmüş ve haftalık 
çalışmasını 24 saatle tahdidetmiştir. 

Asım Bey arkadaşımız diyorlar ki, bu husus-
-

ta öğretmen ne bağlı bulunduğu vekâletin,' ne de 
Maarif Vekâletinin iznine bağlı olsun, tam de
mokratik bir hürriyetle serbest olsun. Yani 
«Bir lise hocası, hiç olmazsa 15 saatlik mecburi 
dersinden sonra ihtiyari olan ve ayrı ücrete tâ
bi olan 9 saatlik ilâve dersinde olsun kimseden 
izin almaya mecbur bulunmasın demiş» olabilir
ler. Ama kim kontrol edecek bunu? İzin alma
dan dokuz saat de ders okutabilir, on dokuz 
saat de okutabilir. Kim kontrol edecek. 

j Gerek kontrol bakımından, gerek vâzıı ka-
| nunun çok evvelce tesbit etmiş olduğu 24 sa-
! atlik üniteyi aşmamak bakımından Maarif Ve-
I kâletinden tahsisen izin alınmasını gerektiren 

Bütçe Encümeninden geçiş şekliyle, kabulünde 
i isabet olduğu kanaatindeyim. Saygılarımla. 
| REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında iki. 
| takrir var, okutuyorum. 
i Yüksek Riyasete 
| Kâfi derecede tenevvür ettik, kifayetin re-
I ye vâz'mı arz ve teklif ederim. 
; Çorum Mebusu 
! Hüseyin Ortakcıoğlu 
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ler.. Takrir reddedilmiştir. Birinci maddeyi tek
rar okuyoruz. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
RElS — Maddeyi reyinize ?rz ediyorum. Ka

bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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Yüksek Reisliğe 

Madde hakkındaki müzakereler kâfidir. Ki
fayetin reye vâz'mı arzve teklif ederim. 

Manisa Mebusu 
Atıf Akm 

REİS — Her iki takrir aynı maaldedir. Ki
fayet teklifini reyinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde hakkında bir teklif var, okutuyorum. 

T. B. M. M. Sayın Riyasetine 
Ankara 
3 . XII . 1958 

özeti : 1. Maddenin başına bir 
ibarenin eklenmesi hakkında 
teklif. 

öğretmenlerin özel ek vazife alması hakkın
daki kanun lâyihasının 1. maddesinin başına 
aşağıdaki ibarenin eklenmesi suretinde 1. mad
denin kabulünü arz ve teklif ederim. 

Niğde Mebusu 
Asım Eren 

Esbabı mucibe : 
1. Lâyihadaki 1. madde Türkiye'deki özel 

ve resmî tekmil öğretmenlere şâmil bir ifade arz 
etmektedir. Gerçi esbabı mucibede bu cihet sa
rih ise de metnin de vazıh olması ilerideki muh
temel tefsir ihtiyacını önler. 

2. Serbest özel öğretmenler ilk defa Maarif 
"Vekâletinden usulüne göre (öğretmenlik müsaa
desi) alıp bir daha müsaade almaktan, aynı de
rece ve ders hakkında, müstağnidirler. Özel okul
daki veya serbest çalışan özel öğretmenlerin di
ğer bir özel okula ve dersaneye tâyini için Ma
arifin tekrar müsaadesine mahal olmamak gere
kir. 

'3. Çalışma hürriyetine malik olan Türk va
tandaşlarının, resmî kadrolar dışmdakileri için 
Maarif Vekâletinin müsaadesine lüzum olmamak 
gerekir. Bu sebeplerle maddenin vazıh olması ge
rekir. 

Teklif edilen ek ibare : 

«Madde 1. — Devlet, özel idareler, katma 
bütçeli idarelerle iktisadi Devlet Teşekkülleri 
kadrolarından aylık ve ücret alan..» 

• REİS — Efendim, arkadaşımızın madde hak
kındaki takririni dinlemiş bulunuyorsunuz. Tak
ririn dikkate alınmasını kabul edenler.. Etmiyen-

MUVAKKAT MADDE — G762 sayılı Kanu
nun meriyete girdiği tarih ile bu kanunun neşri 
tarihi arasındaki müddet içinde çalışmış olanlar 
da bu kanunun şümulüne girer. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —- Bu kanun neşri tarihinde "me-
.riyete girer. 

RElS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kamunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir, efen
dim. 

5. — Erzincan eski mebusları Tevfik Şenocak 
ile Veysel Varol'un, Arzuhdl Encümeninin 9.IX. 
1957 tarihli haftalık karar cetvelindeki 5518 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
takrirleri ve Arzuhal ve Adliye encümenleri maz
bataları (4/10, 4/11) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti
yen var mı efendim? Maddelere geçilmesini reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Erzincan'ın Handesi köyü eski Muhtarı İbrahim 
Kılınç'm affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Muhtar bulunduğu sırada 
Handesi köyü arazisini sulamak için yapılan göl 
inşaatında 56 lirayı ihtilâsen zimmetine geçir
mekten hükümlü Erzincan'ın Handesi köyünden 
Dursunoğlu, Fatma'dan doğma 1325 doğumlu* 
İbrahim Kılmç hakkındaki Erzincan Ağır Ceza 
Mahkemesinin 17 . I I . 1952 gün ve 1951/69 esas 
1952/14 karar sayılı üç sene dört ay ağır hapis 
ve 37 lira ağır para cezasiyle iki sene müddetle 

(1) 56 ya ek sıra aayılı matbua zaptın sonunda 
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muvakkaten memuriyetten mahrumiyetine mü
tedair mahkûmiyeti affedilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim? 

Buyurun efendim. 
HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Müsaade 

ederseniz, şahsım adına mütalâamı arz edeyim : 
Efendim, bir muhtar evrakı sarfiye üzerinde 

tahrifat yapıyor, bu zanla mahkemeye sevk edi
liyor, mahkemede uzun 'boylu muhakemesi cere
yan ediyor, ,ma)hkû»m oluyor. Temyize gidiyor, 
Temyiz bunu tasdik ediyor. Tashihi 'karar ya
pılıyor, tashihi karar talebi de reddediliyor, ka
rar kesinleşiyor, kazıyei muhkeme halini alı
yor. 

Ondan sonra alâkalı, muhakeme esnasında 
bâzı delillerin mahkemece nazarı dikkate alın
madığı mucip sebebiyle iadei muhakeme tale
binde bulunuluyor, İadei <muhakeme cereyan 
ediyor, bütün safahatından geçiyor, uzun boy
lu tetkikler yapılıyor, neticede yine ihtilas yap
tığı kabul ediliyor ve hüküm kesinleşiyor. 

Bendeniz bu hususa ve zati meseleye temas et
miyorum. Her zaman ve birçok vatandaşlar hak
kında cereyan etmesi mümkün olan bir mua
mele ve bir muhakeme tarzıdır. 

Bu vatandaş, bu sefer Meclise müracaat edi
yor, Arzuhal Encümenine müracaat ediyor, Ar
zu/hal Encümeni işi Adliye Encümenine havale 
ediyor, Adliye Komisyonu da reddediyor, öyle 
bir şey olamaz, «Bunun için hususi af çıkmaz» 
diyor. Fakat tekrar Arzuhal Encümenine geldi
ğinde, Arzuhal Encümeni noktai nazarında ısrar 
ediyor ve âdeta 'bütün muhakeme safahatının 
üstünde bir gayretle delilleri, dosyaları tetkik 
ediyor ve diyorki; «şu şu şu noktalardan tama
men haklıdır.» 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bu her zaman 
arz ettiğim gibi, tesadüf edebileceğimiz stan
dart tip bir hâdisedir, hattâ diğer mümasil hâ
diselerden daha farklı bir tarafı vardır: Bu se
fer vatandaşın Meclise müracaatında serd ettiği 
şu şu deliller nazarı itibara alınmamış, iadei 
muhakeme mucip sebebi olarak da iadei muha-
feeme talebinde bulunmuştur. Fakat Temyiz 
Mahkemesi yine bu adamın mücrimiyetine ka
rar vermiştir. Şimdi böyle bir hâdiseyi Arzuhal 
Encümeni hangi haklı delillere müracaat ederek, 
dosyayı tetkik ederek aksi mütalâada, mah'ke- I 
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me hata etmiştir, büyük bir hatayı adlî vardır 
diye bu vatandaşın affını teklif 'ederek evvel 
emirde usul bakımından Arzuhal Encümenimiz 
kanaatimce hataya düşmüştür. Teklifi açıkça 
bir hatadır. Esas bakımından ise zannediyorum 
ki, böyle hâdiselerde, hattâ Adliye Encümeni 
bunu kabul etse dahi, bir affı hususiye gitmek 
için bendeniz büyük bir hukuki lüzum görme
mekteyim. Eğer bu yolu açarsak mahkeme safa
hatını bütün derecatı ile geçirmiş bir vatandaş 
buraya gelecek, Arzuhal Encümeni dosyayı tet
kik edecek, 'kararların iyi verilmediğini, filân 
delilin nazarı dükkate alınmadığını, filân husu
sun, o kadar devam eden safahatında birtakım 
noksanların bulunduğunu ileri sürecek ve bir 
affı hususi teklifiyle huzurunuza gelecek. Ben
deniz, Yükselk Heyetinizin nasıl düşündüğünü 
bilmiyorum, fakat şahsan böyle bir usulün ve 
tefeli fin asla isabetli olmıyacağma kaaniim. Bu 
mütalâamı şahsım adına arz etmek için huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum. 

REİS — Başka söz siyen var mı efendim? 
Buyurun Adliye Encümeni Reisi Cevat Ülkü. 

ADLÎYE ENCÜMENİ REİSİ CEVAT ÜL
KÜ (Aydın) — Çok muhterem arkadaşlarım; 
muhakkak ki mahkemelerimizden verilen karar
ların tetkikinde, yenibaştan delillerini kararın 
müstenidatmı, tahlile tâbi tutarak onda bir adlî 
hatanın mevcudiyeti, veyahut da kararda isabet
sizliğin münakaşasını yapmak Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzun mahkemelerimizin istiklâline ma
tuf hükmünün ruh ve mânasiyle taaruz teşkil 
eder. Bunu Sayın Hadi Hüsmen arkadaşımızın 
da beyanı veçhile hiçbir zaman kabul edemeyiz. 
Nitekim Arzuhal Encümenimizin derpiş eylemiş 
olduğu inha mazbatasmdaki mahkeme kararı
nın tahliline girişilmiş olmasını Adliye Encü
meni olarak kabul etmemiş, mazbatamızda da 
sarahaten belirtildiği gibi bu şekildeki bir mü
nakaşayı ve tahlili hiçbir zaman tecviz etmiş de
ğiliz. Ancak Yüksek Meclisin zaman zaman hâ
diselerin oluş şekli itibariyle atıfet göstermek 
suretiyle çıkarmış olduğu af kanunları da mevcut 
bulunmaktadır. Encümende müzakeresini yaptı
ğımız Muhtar İbrahim Kılıç, köyünün sulama 
gölünün inşası için vilâyetten almış olduğu res
mî para 500 liradır ve bunun yanında köy hal
kından hattâ şâhsından sulama gölü için ilâve 
ettiği para da mevcuttur. Bir muhasebe âşinasız-



t : 10 3. XII. 1958 0 : 1 
lığından dolaylı 56 lira gibi bir miktarın zimme
tine geçirilmesi şeklinde bir hal karşısında kal
mıştır. Dosyanın tetkikinde, yapılan sulama gölü
nün haddi zatında, o iş için tahsis edilmiş olan 
meblâğın çok üstünde bir kıymette bulunduğu 
teşbit ediliyor. Gayet tabiîdir ki, ceza hukuku 
ve kanunu muayyen haller içerisinde, miktarın 
azlığı veya çokluğu değil, o fiil muayyen kalı
bın şeklini aldığı takdirde suç ve mesuliyet var
dır der. Bir mesuliyet terettübcttiği takdirde de 
fail cezalandırılacaktır. îşto bu prensip dolayı-
siyle muhtar ceza görmüştür. Huzurunuza affı 
için kanun maddesini hazırlayarak gelmemizin 
sebebi bu verilen cezanın isabetsizliği değildir. 
îşe verilen resmî paraların çok üstünde muhtar 
İbrahim'in kendi şahsi paraların da karıştır
mak suretiyle bir hesap tedahülünün sebebol-
masıdır. Hepimiz cıvarımızdaki muhtarların bu 
gibi muhasebe usulleri hakkında malûmatları 
olmadığını biliriz. Şahsi paralarının tedahülü 
dolayısiyle muhtarın zimmetinde ise 56 lira zu
hur etmiş ve buna mukabil 3 sene 4 ay hapse 
makûm olmuştur. Yapılan hizmet şahsi bir iş 
değildir. Köyün sulama gölünün inşasında bir 
âmme hizmeti gördüğü sırada bir hesap tedahü
lünden dolayı bir mahkûmiyet cezası alıyor. 
Bu cezaya çarptırılan muhtarın 7 çocuk babası 
olmak gibi bir hali de vardır. Şu halde bütün 
bu neticelere göre, biz verilen mahkûmiyet ce
zasının affnda içtimai fayda müâlhaza eyledik. 
Yüksek Meclisin, sizlerin atıfetinize lâyık gör
düğümüz muhtarın affını talebetmekteyiz. Tak
dir sizlerindir efendim. 

REÎS — Hüseyin Ortakcıoğlu. 
ARZUHAL En. BEÎSÎ HÜSEYİN ÖRTAK-

CIOÖIAJ (Çorum) — Çok muhterem arkadaş
larım; Hadi Bey arkadaşımız Dilekço Komis
yonunun bu gibi mazbatalara neye müsteniden 
inha ediyor, Adliye Komisyonuna gönderiyor 
diye komisyonu muaheze eder şekilde konuşma-
saydı hakikaten biz huzurunuza çıkıp Dilekçe 
Komisyonu olarak söz almıyacaktık. 

Şunu kendilerine arz edeyim ki, kendisine 
verilen salâhiyete müsteniden af mazbatasını 
Adliye Encümenine inha etmiştir. Yaptığı iş 
sadece bundan ibarettir. 

Mazbatamıza gelince; mazbata burada duru
yor. Hepiniz de okuyup tetkik edebilirsiniz. 
Kendisinin ı^ade ettiği -gibi mahkeme hükmü 
tahlil edilerîk bir adlî hatanın bulunduğu, ta

mamen yanlış olduğu yoluna gidilmemiştir. El
bette arkadaşlar, bir mahkûm affa lâjik görü
lürse Arzuhal Encümenince bunun bir mucib, 
sebebi olma* icabeder. Bu mucip sebebi encü
men mahkûmiyet dosyasından çıkaıacaktır. 
Hattâ mahkemenin ilâmını tahlil etsek, tama
men yanlışlığını söylesek bu, mahkeme ilâmına 
biı* tearuz teçkil etmez. 

Yaptığımız iş, muhterem heyetinizin reyle
rini huzuru kalble kaUanabilmeşi için >âdisenin 
mahiyetini ariz ve amik bütün teferru,atiyie 
muhterem heyetinize arz etmekten Öteye geç-
miyecektir. Bizim kısa tahlillerimiz buna mün
hasır bulunmaktadır. 

Kaldı ki, mazbatamızda bu da yoktur. Mü
saade ederseniz okuyayım: 

«Selef encümenin yukarda işaret olunan in
ha mazbatasında da bertafsil açıklandığı üzere: 
Bilir kişi ve naib hâkim riyasetinde teşekkül 
eden heyet taraflarından tanzim olunan rapor
larda: Mezkûr göl inşaatı için asgari 1 000 li
ra sarf edilmiş bulunduğu ve bu iş için başka 
işçi ve nakliyecilere dahi para ödendiği ve suç 
mevzuunu teşkil eden 64 er liralık iki senet 
muhteviyatının aynen köy masraf defterine 
geçirildiği, senet ve defterlerde her hangi bir 
hak ve silinti bulunmadığı belirtilmiş ve büfe
me muhalif kalan mahkeme reisi, «Biinassa bu 
hususa dikkat edilmesini rica ederim.» mahke
me karar veriyor, fakat reis muhalif kalıyor. 

«ile Cumhuriyet Ba§müddeiumumii4nin vâ
ki muhalefetleri de; yapılan yardım ve toplâ-
lian paraların miktarı tesbit edilmeden hüküm 
tesis olunmasmdaki isabetsizliğe matuf bulun? 
muştur.» deniyor. Komisyonumuz, mahkeme ilâ-
mmdaki mevcut şu esababı aynen mazbatasına 
dercetmiştir. Maksadımız, Muhterem Heyetini
ze af hususunda durumu aydınlatıp bu lehte 
esababı mucibeye istinaden mazbatamızı inha 
ettik. 

içtüzüğün 54 ncü maddesi: 
«Af veya mücazatm tahfifi müstediyatı mah

kûmlar veyahut bunların akraba veya ehibbaşı 
tarafından takdim olunabilir. 

Bunların müzakeresinde Adliye Vekilinin 
veyahut göndereceği devair rüesasmdan biri
nin huzuru şarttır. 

Müstediyat nazara ş$yân görülürse arzuhal 
bir inha kararına merbutan Adliye Encümeni
ne gönderilir. 
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Bu encümen ieabederse bir kanun teklifi ile 

keyfiyeti Heyeti Umumiyeye arz eder.» 
Bizde affa şayan gördük, vâki talep ve dos

yayı tetkik ettik. Sonra muhtarın da okur - ya
zar olmadığını nazara alırsak, hâdiseyi akla 
mantığa sığdırmanın mümkün olmadığım gö
rürüz. Okur - yazar olmıyan bir adam şundan 
bundan para toplamış, bir havuz meydana ge
tirmiş. Hesaplar tetkik edilirken 56 lira açık 
görülüyor. Mahkeme reisi; «Defterleri tetkik 
etmek suretiyle bu 56 lirayı tesbit etmek lâzım
dır», diyor. Tetkik edilmeden karara bağlanı
yor. Hâdisenin mahiyeti ve şekli itibariyle af
fa şayan ve lâyık gördüğümüz için bu af tale
bini bir inha mazbatası ile Adliye Encümenine 
tevdi etmiş bulunuyoruz. 

REÎS — Hadi Hüsmın 
HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) - Efendim, 

bendenizi merhametsiz bir insan telâkki etme
yiniz. Gayet rahîm ve şef ik bir insanım. Yal
nız müsaade buyurursanız benim mâruzâtım şu
dur: Usul bakımından, cereyan eden muamele 
tarzı bakımından müdahale ettim, huzurunuzu 
işgal ettim. Muhakeme safahatını arz ettim, 
tekrarına lüzum görmüyorum, uzun safhalar 
arz etmiştir, iadei muhakeme dahi yapılmıştır. 
Şimdi konuşan Hüseyin Ortakçıoğln arkadaşı
mın ifadesinden maalesef şunu çıkarmaya mec
bur oluyorum; demek ki okur, yazar olmıyan 
adam ihtilas etmez. Okur - yazar olmaması ih
tilas yapmayacağının delilidir. Böyle şey ol
maz. Bütün muhakeme safahatından geçmiştir, 
dosyalar vardır, ehlivukuf teşekkül etmiş, ehli
hibre teşekkül etmiş, heyetler kurulmuş ve 
dosyalar tekemmül etmiştir. Mahkemelerin ka
rarma hürmet ederim, bir taraftan da diyorlar 
ki; hukuka, yani mahkemenin kararma hürmet 
edelim, bunu tahdide tmiyelim. Bir taraftan 
da diyorlar ki; mahkeme safahatında noksan 
vardır. Bunu demekle de mahkemeyi ve mu
hakemeyi yapanları tarize hedef tutmuş olu
yorlar. Buna nazarı dikkatlerini celbederim 
Bu vaziyet karşısında bulunan birçok vatandaş
lar vardır, 'hepsi buraya müracaat ederse bu 
işin içinden çıkılmaz. Vakıa kıymetsiz bir pa
radır, üç, beş kuruş aranmaz. Ben usulen me
seleyi ele alarak, derecattan geçmiş, iadei mu
hakemesi yapılmış... Bunun affı halinde bir 
Jı^tayı adlinin tashihi, büyük bir neticenin is-
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tihsali gibi bir vaziyet de. yoktur. Neden bir 
vatandaş bir müracaat yaptı diye bunu affede
lim? Maruzatım bundan ibarettir, takdirinize 
•ben de elbetteki hürmet ederim. 

REÎS — İbrahim Us. 
İBRAHİM US (Kars) — Muhterem arka

daşlar, umumi olarak düşündüğümüz takdirde 
bir ihtilas suçlusunun Büyük Meclisten af su
retiyle cezadan kurtarılması hiçbir zaman doğ
ru bir §ey olmaz. Ancak hâdisenin hususiyet 
arz ettiği noktaları vardır. 

Para, 56 lira kadar cüzi bir miktardır. Ce
za ise üç sene dört ay kadar ağır hapistir. Bu 
adam ayrıca dört sene beş ay kadar da tutuklu 
kalmıştır. Muhtarın sarf ettiği para, bilir ki
şilerle tesbit ettirildiğine göre, gerek köyden 
toplanan paraların ve gerekse vilâyetten ya
pılan yardımın üstündedir, bunların üstünde 
iş yapıldığı hakkındaki raporlar dosyada mev
cuttur. 

Muhterem Hadi Hüsman, iş bütün malıkeme 
safahatından geçtiğim ve mehakimin bunu suç
lu olarak kabul ettiğini söylüyorlar. Bunda el
bette mahkemelerin yapabileceği bir şey yok
tur. Çünkü onlar kanunlarda tâyin edilen mad
deleri tatbik ile mükelleftirler. İşte bu gibi 
hallerde ancak Meclisin atıfeti, suçla ceza ara
sındaki âdil olmıyan ölçünün izale edilebileceği 
ve Yüksek Mecliste affına mazhar olabilecek 
hâdiselere bir numune teşkil eder. Bu bakım
dan mazbatanın kabulünü arz ve teklif ediyo
rum. (Alkışlar) 

REİS — Hüseyin Ortakçıoğlu. 
ARZUHAL ENCÜMENİ REİSİ HÜSE

YİN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) — Müsaade 
buyurursanız, arz edeyim : Bize gelen af talebi, 
esasen mahkemelerden geçmiş ve kesinleşmiş
tir. Kesinleşmemiş, neticelendirilmemiş husus
larda Büyük Millet Meclisine af talebi gelmez 
ve gelirse tasvibe şayan görülmez. Bütün mer
cilerden geçer, kesinleşir, ondan soonra af tale
bi gelebilir. 

Muhterem arkadaşım, işaret buyurdular ki, 
adlî bir hata var ise ancak bunun üzerinde 
görüşülebilir. Fakat, bu mesele kesinleşmiş ve 
ondan sonra buraya bir af talebi ile gelmiştir. 
Yetkili Temyiz Dairesinde tasdik edilmiş. Bu 
tasdik edilmiş bulunan evrakın içinde bir ad
lî hata var idiyse, muhterem arkadaşım mah-
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kemeden geçmiş, mercilerince tasdik edilmiş 
bulunan bu meselede bir adlî hata vardır diye 
bize bir sual tevcir edebilirler mi? O halde mak
sadımız mahkeme ilâmlarınm yanlışlığını ifa
de etmek değildir. Sadece affa lâyık olduğu 
hususları belirtmekten ibarettir. Yoksa mahke
me ilâmı başımızın üstündedir. Ona diyecek 
bir şeyimiz yoktur. 

REÎS — Başka söz istiyen var mı, efendim?-
Bir takrir vardır, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen Ad

liye Encümeni teklifinin reddini arz ve tek
lif ederim. 

İstanbul Mebusu 
Hadi Hüsman 

REÎS — Kanunun reddi hakkındaki takriri 
reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi-
yenler... Takrir reddedilmiştir. 

Maddeyi okutup reyinize arz edeceğim •. 
(Birinci madde tekrar okundu) 
REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 

Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir efen
dim. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1954 Bütçe yılı 
Hesabı Kati kanunu lâyihasına (312) rey ve
rilmiş; (312) kabul. Lâyiha kanuniyet kesbet-
miştir efendim. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1955 Bütçe yılı 
Hesabı Katî kanunu lâyihasına (311) rey ve
rilmiş; (311) kabul. Lâyiha kanuniyet kesbet-
miştir efendim. 

6. — Sürmene*nin Çivra köyünden İdrisoğîu, 
Gülhanım'dan* doğma Hacibey Çaktr'm affı lıdk-
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kında Arzuhal ve Adliye encümenleri mazba-
talan (5/13) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz 
isteyen var mı mı? Yok.. Maddelere geçilme
sini reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sürmene'nin Çirva köyünden îdrisoğlu, Gülha-
nım'dan doğma Hacibey Oakır'm affı hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 721 sayılı Kanuna muhalefet 
ve ruhsatsız dinamit bulundurmaktan Sürmene 
Asliye Ceza Mahkemesinin 956/106 esas, 957/34 
Karar sayılı 15 . III . 1957 tarihli ilâmiyle altı 
ay hapis ve 200 lira ağır para cezasına hükümlü 
Sürmene'nin Çirva köyünden Îdrisoğlu Gülha-
mm'dan doğma 329 doğumlu Hacibey Çakır'm 
mezkûr cezası affedilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Buyurun Bürhanettin Onat. 

BÜRHANETTlN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar, hepimiz insanız, hepimizden 
hata sâdır olabilir, hepimiz cürüm işliyebiliriz, 
mahkemeye sevk edilir, ceza da görebiliriz. Ba-
zan cürüm işlemek bir vazife de olur. O takdirde 
de kanun hükümlerinin sarahati karşısmda o 
şahıs ceza giyer. Fakat bâzı ahval olur ki, bu 
mahkûmiyetten âmme vicdanı müteessir olur. 
Bunun için bâzı memleketler jüri esasını kabul 
etmiştir. Bizde böyle bir şey yoktur, fevkalâde 
hallerde Meclisin atıfetine müracaat edilir. Ve 
bundan evvelki konuşulan maddede olduğu gibi 
affederiz. Ama arkadaşlar, artık, bunu iptizalo 
düşürmiyelim. Dinamit bulundurmak bir suçtur 
ve çok defa bu yüzden elleri, ayaklan, gözleri 
veya diğer uzuvlarını kaybedenler vardır. Bir 
muhtar hüsnüniyete matuf olarak, köyüne hiz
met etmek için yaptığı muamelede sehven zim
metine geçirdiği 64 liradan dolayı mahkûmiye
tini Meclisi Âli rikkate gelerek affı yoluna git
miştir. Ama evinde dinamit bulundu diye mah
kûm olan adam da artık Meclise gelir affedilme
sini isterse ve affedersek yarın kan - koca kav-
galannın dâvasına burada bakmak gibi bir vazi
yete düşeriz. Bu müesseseyi bu kadar iptizale dü
şürmiyelim; reddini talebederim. 

REÎS — Mahmut Goloğlu. 

(1) 117 sıra sayılı matbua zaptın sonundadır, 

37 



î : 10 3. XII 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlarım, eğer bu kanunların heyeti 
umumiyesi üzerinde konugulsa idi zannediyorum 
ki, bu kabil yanlış düşünce yola düşmeyiz. Muh
terem Burhanettin Onat arkadaşımın gayet sa
mimî ve heyecanlı konuşmasını tasvibederim. 
Ancak bu hâdisenin mahiyeti maddede zikredil
mesi mümkün olmadığı için anlaşılamamıştır. 
Nedir bu suç? Balığa çıkmış, dinamit alacakmış, 
dinamit elinde patlamış. Bir gözünü, bir kolunu 
kaybetmiş. Bu gürültü üzerine gitmişler. Elinde 
dinamit olduğu için sadece bir usulü ceza olarak 
kendisine altı ay ceza vermişler. Adliye Encü
meni bunu tetkik etmiş, gördüğü ilâhi cezanın 
bizim vereceğimiz cezanın çok üssünde olduğunu 
ve adamın hakikaten raporla saliit oduğu üzere 
bir kolunu ve bir gözünü kaybettiğini tesbit et
miştir. Atıfet, bundan 'daha iyi hiçbir hedefe 
tevcih edilemiyeceğine göre, lütfen af talebinin 
lehinde rey kullanmanızı bendeniz istirham edi
yorum. 

REİS — Adliye Encümeni. 
ADLİYE ENCÜMENİ REÎŞÎ CEVAT ÜL

KÜ (Aydın-) — Efendim, Burhanettin Onat 
arkadaşımızın, bu gibi af kararlarının ibtizale 
uğratılmaması lâzımdır. Şeklindeki sözü üzerine 
kürsüye geldim. 

Adliye Encümeni hususi aflara dair inha maz
batalarını büyük bir hassasiyetle tetkik etmekte
dir. Bunlar geçici içtima yılında görüşülemi-
yerek gündemde birbirinin arkasına raslamış 
olması itibariyle nazarı dikkati çekmiştir. Hâdi
seleri kendi bünyesi içerisinde nıütalâa ederek 
huzurunuza getirmekteyiz. Hiçbib veçhile af ka
rarları, bir diğerine emsal teşkil edecek mahi
yette değildir. Huzurunuzdan buiru ifade ederek 
ayrılıyorum. 

REİS — Burhanettin Onat, buyurun. 
BURHANETTİN ONAT (Anjalya) — Efen

dim izinsiz dinamit bulundurma}* bir suçtur. 
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Dinamitle balık neslini imha etmek gibi, mem

leketin iktisadi kaynaklarına yapılan suikast diye 
telâkki etmek ve bu şekilde mütalâa etmek yerin
de olur. 

İlâhi cezasını, kolunu, gözünü kaybetmiş, kay
betmek suretiyle görmüşse... Biz mi çıkardık gö
zünü? Kendi cezasını kendi vermiş. Birçok 
cürümleri ihtiva ;eden bu ımevzudan dolayı bu 
adamı affetmek 'bundan sonra dinamitle 'balık 
avlıyanların eline açı'k ıbono vermek demektir. 
Rica ederim arkadaşlar, (bunun affına gitnıiye-
lim. 

REİS — Başka söz istiyen var anı? Yoktur. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kalbul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete "girer. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Kaıbul etmiyenler.. Kalbul edil
miştir. 

/ MADDE 3. — Bu kanun 'hükmünü icraya Ad
liye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

Kanunum birinci müzakeresi bittmişftir, efen
dim. 

7. — Tomarza hazasının Pusatlı köyünden 
Alemdar Güngör'ün mahkûm olduğu ceza hak
kında Arzuhal ve Adliye encümenleri mazbataları 
(5/9) 

REİS — Alâkalı Adliye Vekili bulunmadığın
dan bir defaya mahsus olmak üzere gelecek İni
kada bırakılmıştır. 

Gündemde görüşülecek başka madde bulun
madığından, 5 . XII . 1958 Cuma günü saat 15 te 
toplanılmak üzere İnikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,05 
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6. — SUALLER VE CEVAPLAR 

B — TAHRİRÎ SUAL VE CEVABI 

1. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, 6375 
sayılı Kanunun kabulünden bugüne kadar Tür
kiye'deki Amerikan kuvvetlerinin sivil ve aske
rî personeli tarafından işlenen suçlara dair sua
line Adliye Vekili Esat Budakoğlu'nun tahrirî 
cevabı (7/284) 

T. B. M. M. Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Adliye Vekili tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerini saygılarımla rica ederim. 

4.IX.1958 

Serm Soley 
Ankara Mebusu 

6375 sayılı Kanunun kabulünden bugüne ka
dar Türkiye'deiki Amerikan (kuvvetlerinin sivil 
ve askerî personeli tarafından ne gibi suçlar iş
lenmiştir? Bunların mahal, tarih, sayı ve mahi
yeti nedir? 

1 . XII . 1958 
T. C. 

Adliye Vekâleti 
Ceza İş. U. Müdürlüğü 

Sayı : 35226 
özü : Ankara Mebusu Selim 
Soley'in sual takriri Hk, 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü 

ifadesiyle alman 14 . II . 1958 tarihli ve 
7-284/1856-7458 sayılı yazıları karşılığıdır. 

Ankara Mebusu Selim Soley tarafından veri
lip Vekâletimize tevdi buyurulan 4 . IX . 1958 
tarihli sual takririnde; 6375 sayılı Kanunun ka-
bulünden bugüne - 4 . IX . 1958 tarihine - kadar 
Türkiye'deki Amerikan kuvvetlerinin sivil ve as
kerî personeli tarafından işlenmiş olan suçların 
mahal, miktar, tarih ve mahiyetlerinin yazılı ola
rak cevaplandırılması istenmektedir. 

Mevzuubahis suçlar hakkında Vekâletimizde 
mevcut malûmata göre tanzim olunan beş parça 
cetvel takdim kılınmıştır. 

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

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Türkiye'deki Amerikan Kuvvetlerine mensup sivil ve askerî personelin işledikleri suçlar hakkında 
cetvel 

Senesi : 1954 
Suçun mahiyeti 

Suçun işlendiği mahal 
Ankara Erzincan Çatalca İstanbul İzmir Samsun 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi ya
ralanmaya sebebiyet vermek 
Hırsızlık 
Müessir fiil 
Yangına sebebiyet 

Yekûn 
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Türkiye'deki Amerikan Kuvvetlerine mensup sivil ve askerî personelin işledikleri suçlar hakkında 

cetvel 

Suçun işlendiği mahal 

Senesi : 1955 
Suçun mahiyeti 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sebe- • 
biyle yaralanmaya sebebiyet ver
mek 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi 
ölüme sebebiyet vermek 
Mesken masuniyetini ihlâl 
Sarkıntılık 
Kaçakçılık 
Eşya ve eşhasın emniyetine tehli
ke iras edecek şekilde vasıta kul
lanmak 
Yangına sebebiyet 
Vazifeli memura hakaret 
Alıkoymak 
6136 sayılı Kanuna muhalefet 
6085 sayılı Kanuna muhalefet 
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Türkiye'deki Amerikan Kuvvetlerine mensup sivil ve askerî personelin işledikleri suçlar hakkında 
cetvel 

Suçun işlendiği mahal 

Senesi : 1956 
Suçun mahiyeti 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sebe
biyle yaralanmaya sebebiyet ver
mek 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi 
ölüme sebebiyet vermek 
Sarkıntılık 
Kaçakçılık 
Eşya ve eşhasm emniyetine tehlike 
iras edecek şekilde vasıta kullan
mak 
Irza geçmeye teşebbüs 
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Senesi : 1956 
Suçun mahiyeti 

Tehdit 
Müessir fiil ika etmek 
Hırsızlık 
6085 sayılı Kanuna muhalefet 

3 . X I I . 19ÖÖ C : 1 
Suçun işlendiği mahal 
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Türkiye'deki Amerikan Kuvvetlerine mensup sivil ve askerî personelin işledikleri suçlar hakkında 
cetvel 

Senesi : 1957 

Suçun mahiyeti 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik se
bebiyle yaralanmaya sebebiyet 
vermek 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik ne
ticesi ölüme sebebiyet vermek 
Sarkıntılık 
Kaçakçılık 
Eşya ve eşhasın emniyetine 
tehlike iras edecek şekilde va
sıta kullanmak 
Evlenmek vadi ile kızlık boz
mak 
Türklüğü tahkir 
Tehdit 
Müessir fiil ika etmek 
Hırsızlık 
Sarhoşluk 
Yangına sebebiyet 
Mesken masuniyetini ihlâl 
Hakaret 
Silâh teşhir etmek 
Emniyeti suiistimal 
5816 sayılı Kanuna muhalefet 
6136 sayılı Kanuna muhalefet 
6085 sayılı Kanuna muhaleft 
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Türkiye'deki Amerikan Kuvvetlerine mensup sivil ve askerî personelin işledikleri suçlar hakkında 

cetvel 

Senesi : Ocak 1958 den 26 . X I . 1958 e kadar 
Suçun işlendiği mahal 

Suçun mahiyeti Adana Ankara İstanbul izmir Samsun Sinob Kocaeli 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik se
bebiyle yaralanmaya sebebiyet 
vermek 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik ne
ticesi ölüme sebebiyet vermek 
Adam öldürmek 
Kaçakçılık 
Eşya ve eşhasın emniyetine 
tehlike iras edecek şekilde va
sıta kullanmak 
Evlenmek vadi ile kızlık boz
mak 
Tehdit 
Müessir i'iil ika etmek ve sar
hoşluk 
Hırsızlık 
Bıçakla yaralamak 
Vazifeli memura mukavemet 
Türk Parasını Koruma Kanu 
nuna muhalefet 
6136 sayılı Kanuna muhalefet 

— 

— 
1 
1 

— 

— 
— 

1 
— 
— 
— 

— 
— 

* 13 

1 
— 
— 

18 

— 
1 

— 
2 

— 
1 

-
— 
— 

2 

1 
— 
— 

— 

— 
— 

1 
— 
— 
— 

3 
— 

4 

2 
— 
— 

15 

1 
1 

— 
— 

1 
— 

— 
— 

— 

— 
— 
— 

3 

— 
— 

__ 
— 
—-
— 

4 
1 

Yekûn % 24 

ARIZALAR VE TELGRAFLAR 

i. — Bartın adliye mensuplarının, hâkim ve 
müddeiumumilerin ödeneklerinin artırılmasında 

Büyük Millet Meclisinin gösterdiği yakın alâka 
ve hassasiyete teşekkürü mutazammm telgrafı. 



t : 10 3. XII. 1958 
TASHİHLER 

O : 1 

5 nci' inikat zabıt ceridesinde aşağıdaki tashihler yapılacaktır 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
202 

203 
204 
211 
211 
211 
211 
213 
213 
213 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 

30 
34 
12 
27 
34 
44 

* 4 

36 
16 
23 
40 
7 

41 
21 
39 
40 

beklerim 
başka 
gittim 
bulunuyor 
fezezandan 
alınmadığını 
( «tahrik < 
leri) 
yayılmış 
Bir hukukçuya 
Hamdı 
boyalı 
kaymakam vekili 
göre tâbi 
bedbahtların 
25 . IV . 1958 
15 . I . 1958 

ediyorlar» 

, arabası 

beklerdim 
başta 
geçtim 
bulunuyorum 
feyezandan 
alındığını 

ses- (Soldan «tahrik ediyorlar» ses
leri) 
yapılmış 
Bir hııkukçu ile * 
Hamidi 
bozuk 
kaymakamlık arabası 
göre muameleye tâbi 
bedhahların 
23 . III . 1958 
15 . IV . 1958 

»-©-« 



t : İO 3.XII. 1958 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1954 bütçe yılı hesabı katî 

Âza adedi 
Bey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

Ö : 1 
Kanununa verilen reylerin neticesi; 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
610 
312 
312 

0 
0 

283 
15 

ADANA 
Nevzat "Arman 
Suphi Baykam 
Hamza Eroğlu 
Soim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
M. Yılmaz Mete 
Kemal Sarübrahimoğlu 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Nuri Ciritoğlu 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
İbrahim îmirzalıoğlu 
S«lim Soley 
Hasan Tea 
Ahmet Üstün 

[Kabul 
ANTALYA 

Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 

AYDIN 
Fethi Batur 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil İmre 
Mücteba Iştm 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 

edenler} 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 

BOLÜ 
ihsan Gülez 

BURDUR 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Agâh Erozan 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
N. Fuad Alpkartal 
Halim Alyot 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nahit Ural 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas * 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

ÇORUM , 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 

Ali Dedekargınoğlu 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
O&man Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügil 
Nâzım öztürk 
ismail E[akkı Talay 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Mehmet Eyüboğlu 
Sait Kantarel 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
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Muhtar Başkurt 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZtANTEB 
Samih înal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin înanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
Ali Şelhum Devrim 
Hasan İkiz 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Refik Koraltan 
Niyazi Soydan 

İSTANBUL 
tsak Altabev 
Nazmi Ataç 
Sedat Çetintaş 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopıüos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Lûtfi Kırdar 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Necla Tekine! 

t : 10 8.XII 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş . 
Hristaki Yoannidis 
Neemi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Osman Kapani 
Nuriye Pınar 
Fevzi Uçaner 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Easitn ilker 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçelebi 
oğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Kavuncu 
ibrahim Kirazoğlu 
Fahri Köşkeroğlu 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 

KIRŞEHİR 
Hayri Çopuroğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Ali Saim Kaymak 

. 1958 O : 1 
HuM Âmil Keymen 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
ibrahim Germeyanoğlu 
Ahmet ihsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Atıf Akın 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgm 
Cemil Şener 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Selim Telliağaoğhı 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri Özsan 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Neemeddin önder 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
Ali Gürün 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 

Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Arif Hikmet Onat 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış. 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Nüzhet Ulusoy 

SURD 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Server Somuneuoğlu 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Hasan Değer 
Edip tmer 
Ahmet Kangal 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkân 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Sabri Dilek 
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Mahmut Goloğlu 
O. Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev San aç 
M. Reşit Tarakçı oğlu 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 

ADANA 
Kâzım Bozdoğan 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Ali Menteşoğlu 
Hamdi öner 
Kemal Satır 

ADIYAMAN 
Ali Yaşar 
AFYON KARÂHlSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Necati Topeuoğlu 
Orhan Uygun 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Nazifi Şerif Nabel 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
îsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Halil Sezai Erkut 
îsmail înan 
İbrahim Saffet Om-ay 
îlyas Seçkin 

î : 10 3.X 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

UŞAK , 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Avni Ural 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Selâhattin înan 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman (I.) 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Nurullah îhsan Tolon 
Hilâl Ulman 

. 1958 O : 1 
VAN 

Abdülvahap Altınkay-
nak 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Sefer Eronat 
Numan Kurban 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu (V.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Celâl Dora 

^ ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Hüseyin Şahin 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eıyurt 
Melik Fırat 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkescnli-
oğlu 

Fuad Nizam oğlu 
ZONGULDAK 

Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Hulusi Timur 
Avni Yurdabayrak 

Rıza Topeuoğlu 
ESKİŞEHİR 

Mustafa Çürük 
GÂZİANTEB 

Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Bahadır Dülger 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altmcan 
Mustafa Hemiş 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
Rifat Bahadır 
İzzettin Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
înayet Mürsaloğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
îbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Hidayet Sin an oğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Arslan Nihad Bekdik 

[Beye iştirak etmiyenler] 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Ahmet Tokuş 

ARTVİN 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Hüsamettin Coşkun 
Nihat îyriboz 
Ekrem Torunlu 

BALIKESİR 
Faik Ocak 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı • 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Yümnü Üresin 
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Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Mucip Keınalyeri 
Nizamettin Kırşan 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman (î.) 
Nizamettin Âli Sav 
îbrahim Sevel 
Nuri Yamut (t.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Necdet Davran 
Selim Ragıb Emeç (I.) 
Sadık Giz 
Necdet încekara 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Kemal Serdaroğlu 
îlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Turgut Göle 
Mehmet Ilazer 
Behram öcal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 

1 : 10 3. XII 
KAYSERÎ 

Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğju 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
tshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
Emin Topaler 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
tsmet tnönü 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Selim Akis 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
ihsan Yalkm 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 

.1958 C : 1 
Kemali Bayazit 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Hasan Reşit Tankut 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 
Sadi Pekin 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 

NİĞDE 
tsmail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Zeki Kumrulu 
Kahraman Sağra 

RİZE 
Hüseyin Agun 
tzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer ön al 

SAKARYA 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hım 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SÜRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Turhan Feyzioğlu 
Necati îlter 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
tsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Keramettin Gençler (İl) 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
îsmaiPŞener 
Osman Turan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
1. Etem Karakapıcı 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Rıza Salıcı 

VAN 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 
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t : 10 3.XII.1958 C : 1 
YOZGAD 

Atıf Benderlioğlu 
ö. Lûtfi ErzurumluoğİL 

Ankara 
Artvin 
Aydın 
Edirne 
Burîîa 

Nazım Tanıl 
ZONGULDAK 

Necati Diken 

Ali Kaya 
Tahir Öktem (İ.) 
Mustafa Saraç 

[Münhal mebusluklar] 
5 
1 
1 
1 
1 

İstanbul 
Kocaeli 
Konya 
Muğla 
Van 

1 
1 
1 
1 
1 

Yozgad 

Necati Tanyoîaç 
Hüseyin Ulus 

.1 

15 

mmm< > ı 



I : 10 3. XII. 1958 C : 1 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1955 bütçe yılı hesabı katı Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Nevzat Arman 
Suphi Baykanı 
Hamza Eroğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Sarıibrahinıoğlu 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çcrçel 
Arif Demirer . 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Mustafa Öztürk 
Osman Talu 
Necati Topcuoğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Kemal Eren 
Fâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Hıfzı* Oğuz Bekata 
Nuri Ciritoğlu 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

[Kabul edenler] 

610 
311 
311 
0 
0 

284 
15 

Übeyde Elli 
İbrahim îmirzalıoğlu 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Meeit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Pir ay e Levent 
Etem Menderes 
Oevat Ülkü 

BALIKESİR 
Yacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Halil İmre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 

Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Musta'a Nuri Okeuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
thsan Gülez 
Kadir Kocaeli 

BURDUR 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyuracıı 
Agâh Erozan 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yelrta Teksel 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
N. Fuad Alpkartal 
Halim Alyot 
Ahmet Hamdi Sezen 
Nahit Ural 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

ÇORUM 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENIZLI 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müf tügil 
Nâzım öztürk 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 
Naci Yıldırım 
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ERZURUM 

Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Mehmet Eyüboğlu 
Sait Kantarel 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Aklrart. 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 

HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
Ali Şelhum Devrim 
Hasan İkiz 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Niyazi Soydan 

İSTANBUL 
Isak Aitabev 
Nazmi Ataç 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Ayşe Günel 
M. Faruk Gürtunca 

Aleksandros Haeopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Lûtfi Kırdar 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
İbrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

IZMIR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet tncekara 
Osman Kapanı 
Nuriye Pınar 
Fevzi Uçaner 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Rasim İlker 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
Fahri Köşkeroğlu 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ . 
Şefik Bakay 
Avni Sakman 

KIRŞEHİR 
Hayri Çopuroğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Reyhan üökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Tank Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Sabahattin Sayın 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet piler 
İbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin Özkefeli 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürcnkök 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Atıf Akm 
Nebil Sadi A]tuğ 
Hikmet Bayur 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yal km 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Selim Telliağaoğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Turgut Topa I oğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Zihni Uıier 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
Ali Gürün 

ORDU 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Arif Hikmet Onat 
Muammer Tekin 
Hüsrev Yürür 

RÎZE 
İzzet Akçal 

SAKARYA 
Nüzhet Akm 
hacettin Barış 
Selâmi Dinçer 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Nüzhet Ulusoy 

SllRD 
Mehmet Daim Süalp 

SINOB 
Hamdi Özkan 
Server Somuncuoğlu 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Hasan Değer 
Edip lmer 
Ahmet Kangal 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
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Zeki Brataman 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 

O. Nuri Lermioglu 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
M. Eeşit Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

UEFA 
E. Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 

VAN 
Abdülvehap Altınkay-
nak 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Sefer Eronat 

Numan Kurban 
Fuad Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysaa 
Suat Başol 
Hulusi Timur 

[Reye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Kazım Bozdoğan 
Mehmet Geçioğiu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaöraerlioğlu 
Ali Menteşoğlu 
M, Yılmaz Mete 
Hamdı öner 
Kemal Satır 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Ali Yaşar 
AFYON KARÂHİSAR 
Orhan Uygun 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Naaîfl Şerif Nabel 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Bahk 
Faik Ahmed Barutçu 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Halil Sezai Erkut 
tsmail înan 
İbrahim Saffet Omay 
tlyas Seçkin 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Hüsamettin Coşkun 
Nihat lyriboz 
Ekrem Torunlu 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Müeteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Mithat Dayıopu 
Mahmut Güçbilmez 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karaeagîl 
Nurullah İhsan Tolon 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nıtri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu (V.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 

M. Kemal Biberoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Turan Bahadır 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Rasijı Gürkan 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ELÂZIĞ 
Mustafa Alündoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Hüseyin Şahin 

ERZURUM 
Osman Alihocagü 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Melik Fırat 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkescnli-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 

İhsan Da! 
Bahadır Dülger 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altmcan 
Mustafa Hemiş 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nihat Sargmalp 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Rifat Bahadır 
İzzettin Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
İnayet Mursaloğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Hidayet Sinan oğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Arslan Nihad Befcdik 
Ali Fuad Cebesoy 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
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Hüsamettin Giray 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Mucip Kemalyeri 
Nizamettin Kırşain 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman (I.) 
Nizamettin Âli Sav 
Nuri Yamut (I.) 

ÎZMÎR 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Arıburûn 
Enver Dündar Başar 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (I.) 
Sadık Giz 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Kemal Serdaroğlıı 
îlhan Sipahioğhı 
Vamık Tayşi 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KAES 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Behram öcal 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanh 
Basri Akta§ 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif îslâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıprşaoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 

î : 10 3. XII 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ali Ceylân 
Sıtkı Pekkip 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdurrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Ishak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağnaçık 
Sıtkı Salim Burçak 
Ahmet Koyuncu 
Mustafa Runyun 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
irfan Haznedar 
Emin Topaler 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
ismet inönü 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Selim Akis 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazit 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 

. 1958 0 : 1 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Hasan Reşit Tankut 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 
Sadi Pekin 

MUŞ 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 

NİĞDE 
ismail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulıı 
Kahraman Sağra 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgu 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SIIRD 
Suat Bedtik 

Baki Erden 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SINOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Mahmut .Pınar. 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Turhan Feyzioğlu 
Necati Ilter 
Kâmil Kınkoğlu 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Hasan Gürkan 
ismail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Keramettin Gençler (I.) 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Halûk Çulht 
Sabri Dilek 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavtız 
Hasan Polat 
ismail Şener 
Osman Turan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
î. Etem Karakapıcı 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Rızâ Salıcı 
Avni Ural 
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VAN 
Tevfik Doğuıçıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

Ankara 
Artvin 
Aydın 
Edirne 
Buma 

î : 10 3. XII. 1968 
YOZGAD 

Atıf BenderUoğlu 
ö. Lûtfi Erzurumhıoğlu 
Naaıra Tanıl 

0 : 1 
ZONGULDAK 

Necati Diken 
Ali Kaya 
Tahir öktem (I.) 

[Münhal ımbmhıklar] 
5 
1 
1 
1 
? 

İstanbul 
Kocaeli 
Konya 
Muğla 
Van 

1 
1 
1 
1 
1 

Yozgad 

Mustafa Saraç. 
Necati Tanyolaç 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrafc 

1 

15 
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Devre : XI 
içtima : 1 S. SAYISI : 56 ya ek 

Erzincan eski mebusları Tevfik Şenocak ile Veysel Varol' un, 
Arzuhal Encümeninin 9 . 9 . 1 9 5 7 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
5518 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair takrirleri 

ve Arzuhal ve Adliye encümenleri mazbataları (4 /10 , 4 /11 ) 

Erzincan eski Mebusu Tevfik Şenocak'ın, Arzuhal Encümeninin 9 . IX . 1957 ̂ tarihli haftalık karar 
cetvelindeki 5518 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri (4/10) 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

9 . IX . 1957 tarihli karar cetvelinde neşredilen 11 . VI . 1957 tarih ve 7779/7732 ve 7098/7080 
sayılı Karara müddetinde itiraz eder ve Umumi Heyette görüşülmesini arz ve rica eylerim. 

9 . IX . 1957 

Erzincan Mebusu 
T. Şenocak 

Erzincan eski Mebusu Veysel Vrol'un, Arzuhal Encümeninin 9 . IX . 1957 tarihli haftalık karar 
cetvelindeki 5518 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri (4/11) 

10 . IX . 1957 
Yüksek Reisliğe 

Arzuhal Encümeninin 9 . IX . 1957 tarihli ve 111 sayılı cetvelindeki İbrahim Kılıç'a ait 5518 
numaralı ve 11 . VI . 1957 tarihli Kararın Umumi Heyette görüşümesini arz ve teklif ederim. 

Erzincan Mebusu 
Veysel Varol 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 5 . VII . 1956 

Zat ve Evrak No. 7038 - 7779 
Arzuhal En. No. 7086 - 7732 

Adliye Encümeni Reisliğine 

1950 yılında, Erzincan'ın Handesi köyü muti- rağmen mezkûr yer Ağır Ceza Mahkemesinin 
tan iken yapılan sulama gölü için yardım olarak 17 . XI . 1952 tarihli bir kararı ile mahkûm edil-
vilâyetten gönderilen 500 liranın 56 lirasını zim- miş bulunduğu 3 sene 4 aylık hapis cezasının hu-
metine geçirdiği iddia ve isnadolunmak suretiy- susi af yoliyle kaldırılmasını talebeden ibrahim 
le; yaptığı sarfiyatın 1 000 liraya baliğ olduğu Kılmç'a ait 27 Aralık 1955 tarihli istida encüme-
evrakı sarfiye ile ve bilkeşif sabit bulunmasına nimize havale olunmakla bu baptaki muameleli 



dosya Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine 
uyularak eneümenimizce tetkik ve müzakere olun
du. 

Celp ve tetkik olunan 1951/69 esas, 1952/14 
karar sayılı mahkûmiyet dosyasına, şahitlerin maz
but ifadelerine, keşif ve bilir kişi raporları ile ia-
dei muhakeme safahatına nazaran : 

Filhakika; 1950 yılında mezkûr köyde yapıl
makta olan sulama gölü için vilâyetçe müstedi-
ye ödenmek üzere gönderilen paradan bir kısmı
nın suiistimal olunduğu iddia ve ihbar olundu
ğundan, mumaileyhin; Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine tevfikan lüzumuı muhakemesi
ne dair verilen karar üzerine cereyan eden ilk 
muhakemesi neticesinde; iki ustaya ödediği 128 li
radan 56 lirasını ihtilâsen zimmetine geçirdiğine 
(hükümde belirtilen sebeplerle) kanaat getirile
mediğinden beraatine karar verilmiştir. 

Adı geçen mahkemece bozmaya uyularak 
ikinci defa yapılan muhakeme sonunda ittihaz 
olunan 17 . XI . 1952 tarihli hükümle: 13.VI. 
1950 tarihinden önce Handesi köyünde yaptırı
lan sulama gölünde çalışan Mehmet Eryücel ve 
halen ölü Himmet Ustalara verilmiş görülen 
128 liranın tamamının bunlara verilmiyerek, 72 
lirası verilip bakiye 56 liranın sahte vesika tan
zim olunmak suretiyle' zimmete geçirildiği şahit
lerin insicamı haiz beyanları ile sabit görüldü
ğünden; bu yolda bir senet almakla da; alâkalı 
daireye ibraz olunduğu vakit zimmetin meydana 
çıkmasını önlemek maksadı güdüldüğünden mez
kûr paranın ihtilâsen zimmete geçirildiği kana
atine varılarak Türk Ceza Kanununun 203 ve 
59 ncu maddeleri gereğince neticeten 3 sene 4 
ay hapis, 37 lira ağır para, 2 sene memuriyetten 
mahrumiyet cezalarına karar verilmiştir. 

Müstedinin hükmün kati'leşmesini mütaakap. 
bu iş için; mezkûr paradan Aziz Karataş adın
daki şahsa 60 lira taş parası ödemiş bulunduğu 
ve taşların gölde mahallen tesbiti cihetleri araş-
tınlmaksızın hüküm verildiği iddiasiyle vâki ia-
dei muhakeme talebi ve bu meyanda kendisine 
olsa, olsa usulsüz sarfiyat yaptığından dolayı 
bir vazife suiistimali atıf ve isnadolunabileceği 
hakkındaki müracaatı; mezkûr mahkeme ile iti
raz mercii tarafından reddolunmuş ise de yazılı 
emirle vâki bozma talebi Temyizen kabul olunup 
iade talebi kabule şayan bulunduğundan mumai
leyhin tekrar yapılan muhakemesi sonunda: 
Mahkeme Reisinin; zimmet suçu mertebei subu-

ta vâsıl olmadığı mucip sebebiyle vâki muhale
fetine karşılık ekseriyetle mahkûmiyet hükmü
nün tasdikine karar verilmiş ve mezkûr hüküm ; 
Başmüddeiumumilik tebliğnanıesi ile (Yardım 
ve toplanan köy parası tutarı tesbit olunduk
tan sonra zimmetin vukuu araştırılmaksızın hü
küm. tesis olunduğu mucip sebebiyle) vâki boz
ma. ve (Fiil takdirinde zühul edildiği yolundaki 
iddia ile) yapılan tashih talepleri reddolunmak 
suretiyle tasdik olunmuştur. 

Şahitlerin ekseriyeti; bu gölde çalıştırılan 
adı geçen ustaların 6 şar lira yevmiye ile 6 şar 
gün çalıştıklarını beyan etmişlerdir. 

Hükmün de; bunun hilâfına olan ve bu us
taların bu işi götürü olarak yaptıkları ve bu pa
rayı aldıkları şeklindeki şahadeti keza; ustalar
dan Mehmet EryüceFin hazırlıkta verdiği bu 
yoldaki beyan ve ifadesiyle, iadei muhakeme ta
lebini mütaakıp ifadesine müracaat olunan Aziz 
Karataş adındaki şahsan, muhtardan ortağı va-
sıtasiyle 60 lira taş parası almış bulunduğu 
hakkındaki ifadesi ve yine naip hâkimin reisli
ği altında teşekkül eden keşif heyetince tanzim 
olunan ve: Bu gölde 55 metre mikâp taş bulun
duğu ve beher metre mikâp taşın asgari 5 lira 
olduğu ve inşaat bedelinin de keza asgari 1 000 
lira olduğunu belirten raporun ve bu işte usta
lardan başka; çalışan işçilerin ve nakliyecilerin 
de ücret aldıklarını gösterir lehdeki deliller na
zara alınmaksızın, tahlil ve münakaşa olunmak
sızın mücerret; maznunun mütereddit müdafa
aları ile yukarda beyan olunan aleyhteki bu şa
hadete istinadettiri'lmiş bulunduğu görülmüştür. 

Tavazzuh eden bu duruma göre; lehte olan 
mezkûr delillere iltifat olunmamak, keza; zimmet 
suçunun ana unsurunu teşkil eden temellük kas-
dııım mevcudiyeti arattırılmamak ve tebliğna-
mede işaret olunduğu üzere; bu iş için yapılan 
hakiki masraf ile toplanan para tesbit olunmak
sızın müstedinin müsnet suçtan dolayı sevk mad
desinden daha ağır bir cezaya muhatap tutulma
sı muvafık mâdelet bulunmamıştır. 

Bundan başka; bilir kişi raporunda; müste
dinin aldığı 64 er liralık iki senet muhteviyatını 
köy masraf defterine aynen geçirip, ne senelerde 
ve ne de kuyudatta her hangi bir tahrifin bulun
madığı ve usulüne tevfikan tanzim ve kaydedil
miş bulundukları belirtilmiş bulunmasına göre; 
cahil olduğu anlaşılan mumaileyhin; mevzuuba-
his yardım parası ile, köy salmasından bu iş için 
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temin ettiği paraları birbirine tedahül ettirip; 
Köy Kanunu ve Hesap Talimatnamesi ile tesbit 
olunan esaslara aykırı olarak sarfiyat yapmak
tan ibaret bulunan hareketinde sahte evrak tan
zimi suretiyle ihtilâsen zimmet suçunun kanuni 
unsurlarını bulmak ve dolayısiyle 56 liranın zim
mete geçirildiğini kabul etmek mümkün görüle
memiştir. 

Arz olunan bu maddi ve hukuki sebepler mu
vacehesinde hükmün; cürmün tavsifi ve tatbi
kat noktasından adlî hata ile muallel bulunduğu 
netice ve kanaatine varan encümenimiz mukta-
zasınm tâyin ve ifası için dosyanın encümeni
nize tevdiine karar vermiştir. 
Arzuhal Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Konya Bingöl 
A. F. Ağaoğlu N. Araş 

Kâtip 
Elâzığ 

8. Toker 

Afyon Karahisar 
H. Tiryakioğlu 

İmzada bulunamadı 

Erzincan 
T. Şenocak 

Mardin 
R. K. Timuroğlu 

Trabzon 
S. Karayavuz 

İmzada bulunamadı 

Afyon Karahisar 
8. Koraltan 

Edirne 
H. Maksudoğlu 

Mardin 
B. Erdem 

İmzada bulunamadı 

Seyhan 
8. Serçe 

Adliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye Encümeni 
Esas No : 7098/7086 - 7779/7732 

Karar No : 50 
Arzuhali Encümeni Reisliğine 

22 . V . 1957 

Yüksek encümeninizin mazbatasında tâfsilen 
izah edildiği veçhile 1950 yılında Erzincan'ın 
Handesi köyü muhtarı iken yapılan sulama gö
lü için yardım olarak vilâyetten gönderilen 500 
liranın 56 lirasını ihtilâsen zimmetine geçirme
sinden dolayı Erzincan Ağır Ceza Mahkemesin
ce Türk Ceza Kanununun 203 ve 59 ncu madde
lerine göre 3 sene 4 ay ağır hapis ve 37 lira ağır 
para •eezasiyle birlikte iki sene müddetle memu
riyetten mahrumiyet cezalarına mahkûm olan 
İbrahim Kiline, hususi af yolu. ile cezasının kal
dırılmasını istemekte ve Yüksek Encümeniniz 
de : 

(Lehte olan delillere iltifat olunmaması; te
mellük kasdinin mevcudiyetinin araştırılmamı
şı ^yapılan iş için hakiki masraf diye toplanan 
paranın tesbit olunmaksızın sevk maddesinden 
daha ağır bir ceza ile muhatap tutulması muva-
fıkı adalet bulunmadığından ve câhil olduğu 
anlaşılan mumaileyhin yardım parası ile köy 
salmasından bu iş için temin ettiği paraları bir
birine karıştırıp Köy Kanunu ve Hesap Tali
matnamesi hükümlerine aykırı sarfiyat yap

maktan ibaret bulunan hareketinin sahte evrak 
tanzimi suretiyle ihtilâsen zimmet suçu olarak 
kabulü mümkün olmadığından) hükmün tavsif 
ve tatbik noktasından adlî hata ile muallel bu
lunduğu netice ve kanaatine varmış ise de : 

Suçlu İbrahim Kılıç'a atıf ve izafe olunup, 
sübût bulan suçun mahiyeti mahallî Ağır Ceza 
Mahkemesince etraflıca tâlil ve tahlil olunduğu 
gibi sırası ile, Temyiz Mahkemesi 5 nci Ceza 
Dairesince, Temyiz v>e tashihi karar yollariyle 
mükerreren incelendiği ve keza suçlu avukatı 
tarafından 4.V.1953 tarihinde iadeyi muhakeme 
talebinde bulunulması üzerine de, mezkûr Er
zincan Ağır Ceza Mahkemesince keyfiyet yeni
den tetkike tâbi tutulup neticede 17.11.1952 gün 
ve 952-/14, 951/69 sayılı kararı değiştirecek bir 
vaziyet bulunmamasından 4.XII.1954 tarihinde 
ilk kararın tasdiki suretiyle İsrarda bulunulmuş, 
bu karar dahi Temyiz ve tashihi karar yolların
dan geçirilmek suretiyle tetkike tâbi tutulduğu 
dosyasında mevcut ilâmlar münderecatiyle an
laşılmıştır. 
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Suçun delâili ve tavsif bakımından 'bir adlî 

hatanın mevcudiyetinin düşünülmesine imkân 
olamıyacağı gibi, suç mevzuu olan para mikta
rının azlığı sebebiyle de suçlu lehine takdiri 
hafifletici sebeplerin kabulü suretiyle cezanın 
indirilmesine de tevessül edilmiş bulunulmak
tadır. 

Yukarda tafsilen arz olunan mucip sebepler 
dairesinde vakanın kaza mercilerince takdir ve 
kabulü suretlerine binaen bizatihi objektif hâ
dise yönünden bir affı hususiye gidilemiyeceği 
gibi binlerce emsallerinin cezalarını çekmeleri 
karşısında lütuf ve atıfet olarak da bir affın 
düşünülmesinin âdilâne bir hareket sayılamı-
yacağı ve bunda içtimai bir fayda da buluna-
mıyacağı cihetle af talebinin reddiyle dosyasının 
encümeninize tevdiine ekseriyetle karar verildi. 
Adliye Encümeni Reisi Bu Mazbata M. 

Aydın Kütahya 
C. Ülkü 8. Süruri Nasuhoğlu 

Kâtip 
Kocaeli 

S. Dinçer 
(Muhalifim) 

İmzada bulunamadı. 

Balıkesir Çanakkale 
(Müstenkifim) (Müstenkifim) 

V. Asena S. Sezgin 

Kars 
(Muhalifim) 

/. Us 

İsparta 
(Muhalifim) 

S. Bilgiç 

Erzincan 
(Muhalifim) 
8. Perinçek 

Yozgad 
M. Ataman 

Çoruh 
M. Önal 

Eskişehir 
//". Sezen 

Afyon K. 
(Muhalifim) 
8. Koraltan 

Aydın 
N. Geveci 

Arzuhal Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Arzuhal Encümeni 
Zat ve Evrak No. 7098 - 7779 
Arzuhal En. No. 7086-7732 

Esas No. 4-10 
Karar No. 4-11/3 

Yüksek Reisliğe 

30.1.1958 

Erzincan Ağır Ceza Mahkemesinin 17 . X I . 
1952 tarihli ilâmı ile mahkûm edilmiş bulundu
ğu 3 sene 4 ay hapis ver fer'î cezaların; hüküm
ete adlî hata bulunduğunu iddia ederek hususi 
af yolu ile kaldırılmasını talebetmiş bulu

nan ibrahim Kılmç'a ait istida; selef encüme
nin 5 . V I . 1956 tarihli toplantısında incelenmiş 
ve hükümde; eürmün tavsifi ve tatbikat nokta
sından adlî hata bulunduğu kanaatine varıla
rak mezkûr talep; bir af inha mazbatası ile Ad
liye Encümenine intikal ettirilmiştir. 

Adı geçen encümenin 22 . V . 1957 tarihli ve 
50 sayılı ve; muhtelif kanun yollarından geçen 
hükümde bir adlî hatanın düsünülemiyeeeği ve 
suç mevzuu para miktarının azlığı da takdiri 
tahfif sebebi olarak kabul edilmiş bulunması ve 
bu suretle; kaza mercilerinin takdir ve sureti 
kabullerine göre bizatihi objektif hâdise yönün

den bir affı hususiye gidilemiyeceği, lütuf ve 
atıfet olarak da keza bir af düşünülmesinin âdi
lâne olmıyaeağı, bunda bir faidei içtimaiye de 
bulunmadığı esbabı mucibesini muhtevi ve red
di mutazammm kararı üzerine durum tekrar 
tetkik ve tezekkür olunmuş ve gene selef encü
menin I I . V I . 1957 tarihli ve 5518 sayılı bir Ka
rarı ile; Adliye Encümeni noktai nazarın?, uyul
mak suretiyle talep reddedilmiştir. 

Mezkûr karara Erzincan eski mebusları Tev-
fik Şenocak ve Veysel Varol taraflarından, se
bep zikrolunmaksızm ve müddeti içerisinde iti
raz edilmiş bulunulduğundan buna mütaallik 
dosya; Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesine 
uyularak tekrar tetkik olunmuştur. 

itiraz olunan kararda da açıklandığı üzere, 
müstedinin; 1950 yılında; Handesi köyü muh
tarı iken bu köyde yapılan sulama gölü için 
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vilâyetten gönderilen 500 lira yardım parasın
dan, ustalara ödenmiş görünen 128 liradan 
72 lirasını bunlara ödiyerek bakiyesini; alâ
kalı daireye ibraz ettiği vakit meydana çık
masını önlemek maksadiyle 128 liralık sahte 
bir senet almak suretiyle ihtilâsen zimmetine 
geçirdiği iddia olunup bozmaya uyularak 
yapılan muhakemesi neticesinde Türk Ceza 
Kanununun 203 ve 59 ncu maddelerine tevfi
kan mahkûm edilmiş bulunduğu; bu baptaki 
hükmün de; vâki bozma, iadei muhakeme, Tem
yiz ve; Başmüddeiumumiliğin ademisübuta 
matuf tashih ve itiraz talepleri tetkik ve red-
dolunmak suretiyle katileştiği anlaşılmıştır. 

Selef encümenin yukarda işaret olunan 
inha mazbatasında da bertafsil açıklandığı 
üzere; bilir kişi ve naip hâkim riyasetinde te
şekkül eden heyet taraflarından tanzim olu
nan raporlarda: mezkûr göl inşaatı için asga
ri 1 000 lira sarf edilmiş bulunulduğu ve bu 
iş için başka işçi ve nakliyecilere dahi para 
ödendiği ve suç mevzuunu teşkil eden 64 er 
liralık iki senet muhteviyatının aynen köy 
masraf defterine geçirildiği, senet ve defterler
de her hangi bir hak ve silinti bulunmadığı 
belirtilmiş ve hükme muhalif kalan mahkeme 
reisi ile Cumhuriyet Başmüddiumumisinin vâ
ki muhalefetlezi de; yapılan yardım ve top
lanan paraların miktarı tespit edilmeden hü
küm tesis olunmasındaki isabetsizliğe matuf 
bulunmuştur. 

Arz ve izah olunan bu durum karşısında 
müstedinin mevzuubahis fiilinde filhakika; 
hakkında uygulanan Türk Ceza Kanununun 
203 ncü maddesinde yazılı ihtilâsen zimmet su
çunun anasırını ve bahusus zimmette ana un
sur olan temellük kasit ve niyetini tespit et
mek gayrimümkün bulunmuş ve; incelenen 
mahkûmiyet dosyasına nazaran; müstedinin; 
mezkûr göl inşaatı için yaptığı sarfiyatta; 

idarei hususiyece bu i§ için yardım olarak 
gönderilen 500 lira ile, köy salma parası ve 
hattâ kendisine ait paraları birbirine ka
rıştırmış olduğu, dolayısiyle köy hesap talimat
namesinin derpiş ettiği essalara muhalif ola-

" rak, usulsüz ve şekle uygun bulunmayan bir 
sarfiyatla 56 liradan ibaret bir hesap teda
hülüne sebebolması yüzünden 3 sene 4 ay gi
bi ağır bir hapis cezasma mahkûm edildiği ne-
netice ve kanaatine varılmıştır. 

Suç ve cezı arasında âdil bir nispet bu
lunması; ceza hukukunun başlıca prensiple
rinden bulunmasına binaen; objektif hukukun 
bizzarure mağdur ettiği; 7 çocuklu ve hiçbir 
sabıkası bulunmıyan bu şahıs, Yüksek Mecli
sin af ve atıfetine lâyik görüldüğünden, iti
raz takrirlerinin kabulü ile 5518 sayılı mevzuu
bahis kararm kaldırılması Umumi Heyetin 
yüksek takdirlerine sunulmak üzere işbu maz
batamızla saygıile arz olunur. 

Arzuhal Encümeni Reisi Bu Mazbata Muharriri 
Konya Samsun 

A. F. Ağaoğlu Nüzhet Vlusoy 
Kâtip 
Ankara Ankara 

Y. Yazıcı R, Dengin 
Bolu Çanakkale 

M. Daytoğlu A. H. Sezen 
Elâzığ Erzurum 

M. Alhndoğan M. Eyuboğlu 
îçel Kayseri 

Y. Karabulut E. Develioğlu 
Mardin Ordu 

S. Telliağaoğlu M. Ekşi 
İmzada bulunamadı 

Siird Sivas 
F. Şendur S. özsever 

imzada bulunamadı 
Trabzon Urfa Yozgad 

S. Karayavuz M. Y. Alhas S. Eronat 
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Adliye Encümeninin mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 4/10, 4/11 
Karar No. 39 

29 . V . 1958 

Yüksek Reisliğe 

1950 yılında Erzincan vilâyetinin Handesi 
köyü muhtarı iken yapılan sulama gölü için vi
lâyetten gönderilen 500 liranın 56 lirasını zim
metine geçirdiği iddia ve isnadı ile üç sene dört 
ay ağır hapis cezasına mahkûm edilen İbrahim 
Kılınç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Reisliğine müracaatle yaptığı sarfiyatın bin lira
ya baliğ olduğu evrakı sarfiye ve bilkeşif sabit 
bulunmasına rağmen Erzincan Ağır Ceza mah
kemesince mahkûm edildiği üç sene dört aylık 
hapis, 37 lira para ve memuriyetten mahrumiyet 
cezalanırım hususi af yoliyle kaldırılmasını ta-
lebetmesi üzerine Arzuhal Encümenince yapılan 
tetkikat neticesinde müstedinin mevzuubahis fi
ilinde ihtilâsen zimmet suçunun anasırı ve bahu
sus zimmette ana unsur olan temellük kasıt ve 
niyetini tesbit etmek gayrimümkün bulunmuş ve 
dosya münderecatınm tetkikine nazaran müstedi
nin mezkûr göl inşaatı için yaptığı sarfiyatta 
idarej hususiyece bu iş için yardım olarak gön
derilen 500 lira ile köy salma parası ve hattâ ken
disine ait paraları birbirine karıştırmış olduğu 
dolayısiyle Köy Hesap Talimatnamesine aykırı 
bir hareketle 56 liradan ibaret bir hesap teda
hülüne sebebolduğundan üç sene dört ay gibi ağır 
bir hapis cezasına mahkûm edildiği ve suç ile ceza 
arasında bir nispet de bulunmadığından Yüksek 
Meclisin af ve atıfetine lâyik; bulunduğuna karar 
verilmiş ve işin encümenimize havalesi üzerine 
yapılan müzakeratta : 

Müstedi İbrahim Kılmç'm derecattan geçe
rek kesinleşmiş bulunan üç sene dört ay ağır 
hapis ve 37 lira ağır para cezası ve iki sene 
müddetle memuriyetten muvakkaten mahrumi
yet eezalariyle cezalandırılmasına dair bulunan 
mahkeme hükmünü velevki ekseriyetle verilmiş 
olsa dahi her türlü münakaşadan mâsun bulun
durmak esas Teşkilât Kanunumuzun âmir hü-
kümlerindendir. Bu yönden Arzuhal Encüme
ninin suçun vasfı ve delilleri üzerindeki müna
kaşaları muvafık değilse de muhtar bulunan İb

rahim Kılmç'm bir âmme hizmeti ifası azim ve 
gayretiyle köyü menfaati için giriştiği sulama 
gölü inşaatında vilâyetten yapılan 500 liralık 
yardım ile köy salma parasını şahsi paralariyle 
karıştırarak binnetice 56 liradan ibaret bir he
sap tedahülüne sebebolduğu anlaşılmaktadır. 
Dosya muhteviyatına göre yapılan iş hacmi sarf 
olunan paralardan çok daha yüksek bir değer 
arz etmesi hesabı verilemiyen 56 liranın karşılı
ğı üç sene dört aylık bir hürriyeti tahdit ceza
sına rağmen heves edilecek bir meblâğ olamıya-
cağına ve muhtarın da bu düşünce ile hareket 
etmiş bulunacağına kaani olunamamaktadır. 
Geçmişte de her hangi bir mahkûmiyeti bulun-
mıyan, ayni zamanda yedi çocuk babası olan 
mumaileyhin affında içtimai fayda mülâhaza 
eden encümenimiz Yüksek Meclisin de merha
met ve atıfetine lâyik görerek İbrahim Kılmç'm 
üç sene dört ay ağır hapis, 37 lira ağır para ce
zası ve iki sene müddetle memuriyetten muvak
katen mahrumiyetine mütedair mahkûmiyetinin 
af yoliyle kaldırılmasına ve bu hususta bir ka
nun teklifinin yapılmasına 5 . V . 1958 gününde 
encümenimizce ekseriyetle karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye Encümeni Reisi Bu M. Muharriri 
Aydın 
C. Ülkü 

Kâtip 
Sakarya 
T. Barış 

Gazianteb 
A. Şahin 

Ordu 
Z. Kumrulu 

Uşak 

Aydın 
Muhalifim 
İV. Geveci 

İzmir 
N. Davran 

Rize 
Muhalifim 
M. Önal 

A. R. Akbtyıkoğlu 

Manisa 
Â. Akın 

Erzincan 
A. Sağıroğlu 

Kütahya 
8. 8. Nasuhoğlu 

Sakarya 
N. Kirişcioğlu 

Çanakkale 
8. Sezgin 
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ADLÎYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Erzincan'ın Handesi köyü eski Muhtarı İbrahim 
Kılınç'tn affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Muhtar bulunduğu sırada 
Handesi köyü arazisini sulamak için yapılan göl 
inşaatında 56 lirayı ihtilâsen zimmetine geçir
mekten hükümlü Erzincan'ın Handesi köyünden 
Dursunoğlu, Fatma'dan doğma 1325 doğumlu 
İbrahim Kılınç hakkındaki Erzincan Ağır Ceza 
Mahkemesinin 17 . I I . 1952 gün ve 1951/69 esas 
1952/14 karar sayılı üç sene dört ay ağır hapis 
ve 37 lira ağır para cezasiyle iki sene müddetle 
muvakkaten memuriyetten mahrumiyetine mü
tedair mahkûmiyeti affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 
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Sürmene'nin Çivra köyünden îdrisoğlu, Gülhanım'dan doğma Hacıbey 
Çakır'ın affı hakkında Arzuhal ve Adliye encümenleri mazbataları 

(5/13) 

Arzuhal Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

tirzuhal Encümeni 13 , III . 1958 
Zat ve Evrak No. 140 
Arzuhal En. No. 140 

Adliye Encümeni Eeisliğine 

Sürmene Asliye Ceza Mahkemesince mahkûm 
edildiği 6 aylık hapis cezasının; suç mevzuunu 
teşkil eden avlanmak maksadı ile tedarik ettiği 
dinamitin elinde patlaması neticesinde gözün
den ve elinden yaralanarak sakat kalmış olması 
itibariyle affını talebeden mezkûr kazanın Çiv
ra köyünden Haciıbey Çakır'a ait istida Dahilî 
Nizamnamenin 54 neü maddesine uyularak tet
kik ve müzakere olundu. 

Tasdikli bir sureti dosyada bulunan hükme 
nazaran müstedi; 721 sayılı Kanuna muhalefet 
ve ruhsatsız dinamit bulundurmaktan hakkında 
açılmış olan âmme dâvası üzerine yapılan muha
keme neticesinde; 225 kuruş bedel mukabili sa-
tınaldiığı dinamitle denizde balık avlamak ister
ken elinde patlıyarak yaralandığı ve bu suçu 
teşebbüs derecesinde kaldığı için mezkûr kanu
na muhalefetten beraet ettirilmiş, dinamit kul-. 
lanmaktan da Türk Ceza Kanununun 264/2 nci 
fıkrasına tevfikan 6 ay hapse ve 200 lira para 
cezasına mahkûm edilmiş bulunmaktadır. 

Dinamitin 6136 sayılı Kanunun derpiş ettiği 
ateşli silâhlardan madut bulunmadığı, dolayı-
siyle cezanın 6910 sayılı Kanun şümulüne gir
mediği tesbit ve Adliye Vekâleti temsilcisinin 
bunu müeyyit ve mezkûr kanunlara ait zabıt
lara müstenit izahatı dinlendikten sonra talebin 
mücerret atıfet yönünden tetkikine geçilmiştir. 

721 sayılı Kanuna muhalefet ve ruhsatsız 
dinamit bulundurmaktan Sürmene Asliye Ceza 

Müstedi balıkçılıkla geçinen 4 nüfuslu bir 
aile reisi olup kanuni memnuiyete rağmen ruh
satsız dinamit bulundurmaktan ibaret olan hare- -
ketinin cezasını da yaralanmak ve sakat kalmak
la fazlasiyle ve fiilen çekmiş ve ödemiş durumda 
bulunmasına göre; ceza ayrıca infaz olunmak 
suretiyle kendisine daha fazla elem ve ıstırap 
çektirilmesinin muvafık ve musibolmıyacağmı 
göz önüne alan encümenimiz mumaileyhi bu ba
kımdan af ve atıfete lâyık bulmuştur. 

Vâki af talebinin, azadan Ahmet Hamdi Se-
zen'in muhalefetine mukabil ve yukarda belirti
len sebebe binaen dikkate alınmasına ekseriyetle 
karar verilmiştir. 

Bu bapta tanzim olunan işbu inha mazbata
mız saygı ile sunuldu. 
Arzuhal Encümeni Reisi Y. 

M. Muharriri Bu Mazbata M. 
Çorum Mebusu Samsun Mebusu 

H. Ortakcıoğlu N. TJlusoy 
Kâtip 

Antalya Mebusu Ankara 
Y. Yazıcı R. Dengin 

Bolu Çanakkale 
M. Dayıoğlu Muhalifim 

A. H. Sezen 
Erzurum îçel Siircl 

M. Eyüboğlu Y. Karabulut F. Şendur 

Mahkemesinin 956/106 esas, 957/34 karar sa
yılı 15 . III . 1957 tarihli ilâmiyle altı ay ha* 

Adliye Encümeni mazbatası 
T. BU. U. 

Adliye Encümeni 3 . VI . 1958 
Esas No. 140/140 

Karar No. 47 
Yüksek Reisliğe 



pis ve 200 lira ağır para cezasına mahkûm 
edilmiş bulunan Sürmene Çivra köyünden Id-
ritrö&lü GülhahMn'dan doğma 1329 doğumlu 
Hacibey Çakır'm af talebi Arzuhal Encümeni 
Reisliğinin 140 sayılı 13 . III . 1958 günlü in
ha mazbatasiyle encümenimize havale olun
makla tetkik ve müzakere olundu : 

Arzuhal Encümeni mazbatasında aynen; 
«Müstedinin balıkçılıkla geçinen dört nüfuslu 
bir aile reisi olup kanuni memnuiyete rağmen 
ruhsatsiât dinamit bulundurmaktan ibaret olan 
hareketinin cezasını da yaralamak ve sakat 
kalmakla fazlasiyle ve fiilen çekmiş ve öde
miş durumda bulunmasına göre ceza ayrıca in-
îaz olunmak suretiyle kendisine daha fazla 
elem ve ıstırap çektirilmesinin muvafık ve mu-
sibelamıyaeağı» mucip sebebine binaen müs-
tedinin af ve atıfete lâyık bulunduğu belirtil-
miştir. 

Encümenimizde yapılan müzakere sırasın
da af lehine bir temayül hâsıl olması üzerine, 
yaralanmanın vukuu hakkında dosyada müste-
dinin dilekçesindeki beyanından bişka bir de
lil bulunmadığı görülerek keyfiyet mahallî 
Cumhuriyet Müddeumumiliğinden 23 . I I I . 1958 
tarihli, 140 sayılı tel ile sorulmuştur. Alınan 
cevapta aynen j «Çivra köyünden Hacıbey Ça
kır diğer soyadı Coşkun hakkında Trabzon 
Numune Hastanesinin Göz Mütehassısı ve Ha
riciye Mütahassısınca müştereken tanzim edi
len 25 . IX . 1956 tarih ve 664 sayılı raporda 

sağ elin bilekten itibaren infilâk edici bir mad
de ile parçalanmış ve lime lime bulunduğu 
9 . IX . 1956 tarihinde sağ ön kol, alt ucundan 
bileğinin ampüte edildiği ve sağ göz kornea da 
ön kadranında delinmiş olup travmatik, iris-
dosiklitis ve iris fıtkı meydane geldiği yazılı
dır. Gereği saygı ile arz olunur.» denilmekte
dir. Suçun vukuu sırasında sakat kaldığı Trab
zon Numune Hastanesinin 25 . IX . 1956 tarih 
ve 664 sayılı raporundan anlaşılan müstedi en-
cümenimizce de atıfete lâyık görüldüğünden 
keyfiyet Umumi Heyetin takdirine arz olunur. 

Ldliye Encümeni 
Reisi 
Aydın 

Cevat Ülkü 
Gazianteb 
A. Şahin 

İsparta 
S. Bilgiç 

İzmir 
E. Kavur 

Maraş 
H. F. Evliya 

Mardin 
M. K. Boran 

Bize 
M. önal 
Samsun 

A. Kdeşoğlu 

Bu Mazbata 
Muharriri 

Sakarya 
Nusret Kirişcioğlu 

İçel 
M. Dölek 

İzmir 
N. Davran 

'Kırşehir 
ff. Çopuroğlu 

Mardin 
0f. A. Arikan 

Ordu 
Z. Kumrulu 

Sakarya 
N. Kirişcioğlu 

Uşak 
A. R. Akbıyıkoğlu 

ADLİYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Sürmene'nin Çirva köyünden îdrisoğlu, Oülha 
mm'dan doğma Hacıbey Çakır'ın affı hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 721 sayılı Kanuna muhalefet 
ve ruhsatsız dinamit bulundurmaktan Sürmene 
Asliye Ceza Mahkemesinin 956/106 esas, 957/34 
Karar sayılı 15 . III . 1957 tarihli ilâmiyle altı 
ay hapis ve 200 lira ağır para cezasına hükümlü 
Sürmene '»ili Çirva köyünden Îdrisoğlu Gülha-

nım'dan doğma 329 doğmlu Hacıbey Çakır'm 
mezkûr cezası affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü iûraya Ad
liye Vekili memurdur. 

W » I > 
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, Devre : XI 
îçtiman S. SAYISI : 

Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, Sait özçivriFhı hükümlü bulunduğu 
cezanın kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adliye Encümeni 

mazbatası (2/145) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Sait özçivriPin, affı hakkındaki teklifimi ilişik olarak sunuyorum. 
Gereken muamelenin ifasına yüksek emirlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Trabzon Mebusu 
Sabri Dilek 

ESBABI MUCİBE 

15 nci Topçu Alayı Emir Subayı iken astına hakaret ve müessir fiil ika etmekten maznun ola
rak 15 nci Tümen Askerî Mahkemesine verilen Sait özçivril, mezkûr mahkemenin ilişik ilâmiyle As. 
C. Kanununun 116 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince üç gün müddetle göz hapsine mahkûm 
edilmiştir. 

Bu mahkûmiyet müddeti 4273 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince Sait özçivril'in kıdemin
den düşülmüştür. Mezkûr kanuna göre subayların terfileri 30 Ağustosta olduğu için üç günlük kı
dem tenzili terfi gününü 2 Eylüle kadar geri götürmüş, bu da terfi müddetinde bir senelik bir fark 
yaratmıştır. 

15 nci Tümen Askerî Mahkemesi mahkûmiyet kararında : 

Sait Özçivril'in astına karşı ika ettiği müessir fiilin astının hareketinden mütevellit aksülâmel-
den meydana geldiği ve hâdisede emirlere riayetsizlikten doğan ağır tahrik olduğu mütalâasiyle 
darptan, maznunun beraetini kabul ettiği halde aynı müessir fiilin bir cüz'ü ve hafifi olan hakaret
ten sanığın mahkûmiyetine karar vermekle bîr tek müessir fiilden iki suç çıkarmış ve bir müessir 
fiil için As. C. Kanununun iki ayrı maddesini tatbik ederek hukuk kaideleriyle gayrikabili telif bir 
usul vaz'etmiştir. 

5677 sayılı Af Kanununun kabulü üzerine Askerî Temyiz Mahkemesine müracaat eden mahkûm 
hakkında Temyiz Mahkemesi : 

«5677 sayılı Af Kanununun 1 nci maddesinde aynen (15 Mayıs 1950 tarihinden önce işlenen suç
lar hakkında takibat yapılmaz. Ve hükmedilmiş cezalar infaz olunmaz. Bu madde hükmü fer'î ve 
mütemmim cezalar ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmildir.) denilmekte olduğuna ve 
4273 sayılı Terfi Kanununun 8 nci maddesine göre subaylarla askerî memurların askerî mahkeme
lerce As. C. Kanununa tevfikan mahkûm edildikleri şahsi hürriyeti tahdideden ceza müddetlerinin 
kıdemlerinden kesilmesi keyfiyetinin inzibati mahiyette verilmiş bir ceza olarak telâkki edilmesine 
hukukan imkân görülmemektedir. 

Bu itibarla kıdemden indirilen mahkûmiyet miktarının 5677 sayılı Af Kanununun 1 nci maddesi 
ile affedilmiş olan ceza mahkûmiyetine bağlı bir neticeden ibaret ve nevama fer'î ceza mahiyeti 

u 
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taşıdığına ve Af Kanununun 7 nei maddesinde tadadedilen istisnalar meyanmda zikredilmediğine 
göre (bu cezanın da asıl ceza ile birlikte ortadan kalkmış olduğunu kabul etmekte hukuki bir zaru
ret bulunmaktadır. 

Bundan dolayı davalı Millî Savunma Vekaletince davacının kıdeminden yapılan indirme muame
lesinin iptaline» karar vermiştir. 

Ancak Millî Müdafaa Vekâletinin tashihi karar için Devlet Şûrasına açtığı dâvada Askeri 
Temyiz Mahkemesinin kararı : 

«infaz edilmiş mahkûmiyetlere Af Kanununun taallûku olmıyaeağı» ınütalâasiyle ortadan kal
dırılmıştır. 

Halbuki af kanunları, affa dâhil edilmiş suçlar veya suçlular hakkında Ceza Kanununun muvak
katen îlgasıdır. Bu sebeple af işlenmiş olan fiili ortadan kaldırmaz. Onun suç olmak vasfını kal
dırır. 

Af ile fiilin suç vasfı kaldırılınca T.C. Kanununun 1 nci maddesi mucibince kanunsuz suç ve , 
ceza olamıyacağmdan o fiil hakkında artık kamu dâvası açılamıyacağı ıgibi ceza da infaz edilmez. 
înfaz edilmiş cezalar da bütün neticeleriyle ortadan kalkar. Esasen 5677 sayılı Af Kanunu 1 nci 
maddesi ikinci fıkrasında «Bu madde hükmü fer'î ve mütemmim cezalar ile ceza mahkûmiyetlerinin 
neticelerine de şâmildir» denilmek suretiyle bu hususu tasrih etmiş bulunmaktadır. 

Halbuki Sait özçivril'in mahkûm olduğu hürriyeti 'tahdidediei ceza infaz edilmediği hâlde kıdem 
tenzili hükmü memuriyet hayatı boyunca daima emsalinden bir sene geç terfiine, birer senelik 
maaş farkını kaybetmesine sebebolmakta ve bu olayın tekerrür eden mânevi üzüntüsü ile tevali 
fedip gitmektedir. Bu bakımdan fer'î cezayı infaz edilmekle sona ermiş kabul etmeye imkân da 
yoktur. Buna göre Af Kanurtu tatbikatında ceza neticelerinin infaz edilmiyeceği hükmüne bağlı 
kalarak istikbale sâri bir fer'î sonucun infazına devam edilmemesi gerekmektedir. 

15 nci Tümen Askerî 'Mahkemesinin 'hukuki h'itası Af Kanunu ile ortadan kalktığı halde mah
kûmiyet çeşitli adlı mercilerde birbirini nakzeden neticelere bağlanmış ve mahkûmiyetin müziç ne
ticesi de baki kalmıştır. 

G-öz hapsi cezası;; nev'i itibariyle 4273 sayılı Kanunun 8 nci maddesi şümulü dışında mütalâa 
edilmelidir. 'Zira kanunun bu maddesinin ruhu vazife görülmiyen 'günlerin kıdemden noksanlaştı-
rılması keyfiyetidir. Halbuki göz hapsinde vazife görülür. 

Bakanlık 4273 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin infazı şeklini tâyinde hatalıdır. 
înfazm (Kıdemden noksanlaştırma) kıdem sıra kitabında yapılan tashih ile bitmiş olması lâzım

dır. Halbuki, Millî Müdafaa Vekâleti kıdem sıra kitabında kıdeminden noksanlaştırma yaptığı bâzı 
cezalılara Af Kanununu tatbik etmiş, kıdemlerini iade. ederek tekrar kıdem sıra kitabında tashih 
yapmış ve bâzılarına da terfi etmiş olduklarını beyan ederek kanunu tatbik etmemiştir. 

Eğer 4273 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin infazı vekâlet anlayışına uygun ise, Af Kanununun 
1 nci maddesinin sarih hükmüne rağmen cezanın fer'î sonucu Af Kanununu takibeden ve edecek 
olan senelerde şâmil bir hüküm olarak infaz edilegeleeektir. Böylece : 

Kıdemden tenzil cezasının, memuriyet hayatı sonuna kadar sürecek bir hükmün hükümlüsü hak
kında her 'kıdeme müracaat gerektiğinde infaz edilecek bir ceza sonucu olduğu görülür. 

Yani vekâletçe iddia olunduğu veçhile üzerinden bir terfi geçmiş olmakla infaz da bitmiş sa
yılamaz. 

Nazari olarak infaz muamelesi' ancak kıdem sıra kitabında yapılan tashih ile sonuçlandığı kabul 
edilse dahi bu takdirde vekâletin bu işleme tâbi tuttuğu hükümlüleri ikiye ayırıp bâzılarına Af 
Kanununu tatbik edip bâzılarına etmemesi yine bu infaz anlayışını zedeler. 

Vazifesini ifada titizlik gösteren ve disiplinin bozulmasının vahametini müdrik bir askerin uğ
radığı ve onun için ezelî bir dert haline gel^n ve bu çeşitli cephelerden gayrikanunilik arz eden 
durumun izalesi maksadiyle tanzim ettiğim kanun teklifimin kabul edilmesi temennisiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yüksek tasviplerine arz ediyorum. 

( S. Sayısı : 141) 
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Esbabı Mucibeli Hüküm Fıkrast 

Türk Ulusu adına muhakeme yapıp hüküm vermeye salahiyetli 15 nei Tümen Askerî Mahkemesi: 
Başkan : Dz. Yb. Süleyman Tetik 
Duruşma Hâkimi: As. Ad. Hâkim Ali Menekşe (943-9) 
den müteşekkil olduğu iddia makamında As. Ad. Hâkim Burhan Damar (Yd. 62730) ve zabıt kâ

tipliğinde Muamele Me. Şefik Metiner (751) bulundukları halde astına hakaret ve müessir fiil ika et
mekten maznun 15 nei Top. Alay Emir Sb. ı istanbul - Beşiktaş'lı, 1333 doğumlu Alioğlu Sait öz-
eivril ve aynı alay 7 nei Bt. K. V. ütğm. Konya'nın Sarıhasan Mh. den 1332 Do. Mustafaoğ. Meh
met Ertüngealp haklarında icra kılman 2 Birinci Kânun 1944 günkü aleni ve vicahi duruşmaları so
nunda : 

Duruşmanın tarzı cereyanı serd ve ikame edilen delillerin hâsıl ettiği vicdani kanaate göre 
Oluru düşünüldü: Maznun Ütğm. Sait özçivril ile Utğm. Mehmet Ertüngealp'in 15 nei Top A. 

Kh. erlerinden Eızaoğ. 1332 Do. Enver Şafağı tahammül edilemiyeeek derecede döverek, vücudunda 
yara, bere ve katmeler husule getirerek dişlerinden birini kırdıkları ve izzetinefsini rencide edecek 
şekilde hakaretlerde bulundukları ve kendisini öldürmek maksadı ile tabanca çekerek tehdidettikleri 
iddia ve dermeyan edilmekte ise de: 

1. 90 ncı P. A. Lv. Md. nün müracaatı ve 15 nei Top. A. K. mn emirleriyle Top. A. Kh. erlerin
den iki aşçı erin Piyade Alayına tâbi bulunan harb okurları mutfağına yalnız çalışmak maksadı ile 
verildikleri ve bir müddet sonra hâsıl olan ihtiyaç üzerine bunlardan birinin geri alınması maksadiy-
le maznun Ütğm. Sait, aşçı bulunan erleri yanma çağırttığında karşısına gelen üç erden Enver Şa-
fak'a; «Sen tecritte idin, kimin emrile orada çalışıyorsun» demesine karşı uydurma olarak, «Alay K. 
nın emriyle geçtim.» dediği ve Enver Şafak'la diğer iki er aşçıya hitaben saçlarınız, bıyıklarınız uza
mış bunları kestirin ve yaka işaretlerinizi tam anıl ıyarak üzerinizi tamamladıktan sonra bana tekrar 
gelin, sizi göreceğim; diye emir verdiği ve biraz sonra aşçılardan birinin gelerek emirlerinizi yap
tım komutanım, demesi üzerine diğer iki arkadaşın nerede gelsinler şimdi onları göreceğim dediği ve 
bu erin mutfağa gittikten sonra tekrar Ütğm. Sait'e gelerek diğer iki erin yemeklerin yanacağını uy
durarak gelmiyeceklerini kendisine söylediklerini ve bunun üzerine Ütğm. Sait kendi postasını tekrar 
gönderdiği halde bu iki erin yine gelmemekte ısrar edişinden üzülen maznun Sait bu kere kendisi 
bizzat, yakın bulunan Piyade Alay Mutfağına gittiğinde bu iki erin kendisini görür görmez sanki 
arkadaşları ile kovalamaca oynarmış gibi kaçtıkları ve maznun Sait'in orada bulunan Ütğm. Nuri 
Balağ'a mütaaddit defalar çağırdım, gelmediler, nihayet ben ayaklarına kadar gelince de kaçtılar de
mesi üzerine Nuri Balağ'm sen üzülme ben şimdi onları bulur getiririm demesinden biraz sonra 
orada bulunan Atğm. Talisin tarafından harb okurlan arasına saklanan Enver Şafak'ın bulunarak. 
ve yakalanarak Ütğm. Sait'e getirildiği ve maznun Sait'in yürü alaya gideceğiz dediği ve buna En
ver Şafak'a hitaben birkaç defa tekrarladığı halde Enver Şafak Ütğm. Sait'e ben buradan katiyen 
ayrılamam, demesi üzerine maznun Sait'in etrafında bulunan garnizona mensup birçok subay ve er
ler karşısında emrini yerine getirmek, askerî disiplin ve otoriteyi muhafaza etmek maksadiyle o an
daki heyecan ve asabiyeti ile Enver Şafak'ı alaya doğru iterek bir iki tokat vurduğu ve aynı za
manda hakareti âmiz birkaç söz söyledikten sonra kendisini önüne katarak Alay Kh. na getirdiği 
orada Enver'in mütaaddit emirlere rağmen saçlarını ve bıyıklarını kestirmediği ısrar edişi üzerine 
kendisine buna dair bir zabıt imzalattıktan sonra ertesi gün Alay K. na bu vaziyeti anlatmak mak
sadiyle kendisini o gece alay hapishanesinde koyduğu ve ertesi gün sabahleyin Ütğm. Mustafa 
Yücel'in, Enver'i bizzat Alay K. nın huzuruna çıkardığı ve orada Alay K. na hiç kimseden şikâ
yette bulunmadığı, üzerinde ve vücudunda her hangi bir darp asarı görülmediği ve Alay K. nın 
emirleri ile ve emre itaatsizlik sebebiyle kendisinin aynı gün çalıştırılmak üzere alay inşaatına 
verildiği dosyada yeminli ifadeleri mevcut 15. Top. A. sabık K. nı Kur. Alb. Nedim Erensoy, 
Yzb. Süreyya Irmak, Ütğm. Nuri Balağ, Atğm. Kemal önder, Tahsin, er Kasım Ada, Rasim Çelik, Ah-

(S. Sayısı : 141) 
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met Akgün'ün tarzı şahadetleriyle anlaşılmakta ise de Ütğm. Sait özçivril'in yukarda taf silen 
izah edilen hâdisede müşteki Enver Şafak'a bir iki tokat vurması ve bunun askerî disiplin ve oto
riteyi korumak ve subaylık şerefinin muhafazası ve etrafındakilere kendisini itaate davet etmek 
maksadına matuf olduğu kanaati heyetimizce kabul edilip bu yolda vicdani kanaat geldiğinden 
maznun Ütğm. Sait özçivril'in bu fiili müessiri As. C. K. nun 119 ncu maddesi gereğince suç 
sayılamıyacağı gibi maznun tarafından Enver'in kırbaçla ve geceleyin de dövüldüğüne, ağzının 
şiştiğine ve tabanca çekildiğine dair hiçbir delil bulunmaması sebebi ile maznun Sait öz
çivril'in bu suçtan dolayı beraetine, ancak, maznun Sait'in Enver Şafak'a yaptığı bu fiili mües
sir sırasında ve yine asabiyetine kapılarak hakaret ettiği anlaşılmakta ve bunu da yine aynı se
beplerle yapmış olduğu tebarüz etmekte olduğundan ve heyetimize de bu şekilde kanaat verdi
ğinden maznun Sait Özçivril'in bu fiil ve hareketine uyan As. C. K. nun 116 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrası gereğince ve az vahîm halden addedilerek üç gün müddetle göz hapsine konmasına : 

2. Diğer maznun Ütğm. Mehmet Ertüngealp'in ise müşteki Enver Şafak'a j^erek mutfakta ve 
gerekse gece hapiste iken dövdüğüne veya hakaret ederek tabanca çektiğine ve kendisini tehdid-
ettiğine dair müştekinin beyanından başka hiçbir delil bulunmaması sebebiyle suçu sabit görüle
mediğinden Ütğm. Mehmet Ertüngealp'in her iki suçundan dolayı beraetine : 

3. Müşteki Enver Şefek'm Tümen, Kolordu, Ordu K. lıklarına ve M. M. V. ne yazdığı şikâ
yet mektubunun ikinci kısmında bu subaylar için yapacağı diğer ifşaatında Ütğm. Sait özçivril 
ile Ütğm. Mehmet'in rüşvet alarak erleri izine gönderdikleri ve yine rüşvet alarak izinden geç 
gelen bâzı erlerin de izin tecavüzlerinin üst makamlara ihbar etmiyerek örtbas ettikleri yolun
daki iddiasından ibaret bulunduğu ve yine hissiyatına kapılarak kendisine hiçbir surette müessir 
fiil ve hakarette bulunmıyan Ütğm. Mehmet Ertüngealp'e suç isnadında bulunduğu tahakkuk et
tiğinden ve bu subayların rüşvet aldıkları şeklindeki iddialarını teyidedecek mahiyette hiçbir de
lili bulunmadığı ve bu suretle Enver Şafak'ın vukubulmadığmı bildiği bir suçu takibedecek ma
kama ihbarda bulunduğu anlaşıldığından T. C. K. nun 283 ncü maddesinde tasrih edilen suç is
nadı ve resmî mercileri iğfal ettiği huzurumuzdaki açık beyanı ile sabit olduğundan ve bu suçu da 
emir ve komutası altında bulunduğu komutanlarına karşı işlemiş bulunduğundan ve bu fiili ve 
hareketinin askerî disiplin ve otoriteyi son derecede sarsacağı kanaati vicdaniyesi heyetimizce 
hâsıl olduğundan Enver Şafak hakkında T. C. K. nun 283 ncü maddesi gereğince lçanuni taki
bat yapılmak üzere dosyanın müsaade istihsali maksadiyle âmiri adliliğe tevdiine ve As. Mh. U. 
K. nun 105 nci maddesine istinaden ve yukarda izah edilen disiplin mülâhazası sebebiyle Enver 
Şafak'ın muhakemesinin mevkufen yapılmasına ve kararla birlikte derhal tevkifine kabili temyiz 
olmak üzere söz birliği ile karar verilerek işbu karar müddeiumumi ve zabıt kâtibi huzuru ile 
alenen ve usulen maznunların ve müşteki Enver Şafak'ın vicahmda tefhim kılındı. Ve kanuni 
yolları anlatıldı. 2/1. nci Kânun/1944 

Başkan Yb. Duruşma Hâkimi Âza Kd. Yzb. 
Süleyman Tetik Ali Menekşe Seyfi Tayanç 
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T. C. 

Askeri Temyiz Mahkemesi 
Esas : 952 - 574 
Karar : 53 • 508 

îl am 
Davacı : IX. Kor. 9. Motorlu Topçu Alayı II Tb. Karargâh Bl. K. Kd. Yzb. Ali Sait özçivril 937-134 
Davalı : Millî Savunma Vekâleti 
Dâvanın mevzuu : Kıdeminden tenzil edilen üç günlük göz hapsi cezasının 5677 sayılı Af Kanunu 

muvacehesinde iptali hakkında : 
Dâvanın hulâsası : 30 . VIII . 1941 nasıplı Topçu Üsteğmen iken 15. nci Tümen Askerî Mahkeme

sinin 24 Aralık 1944 tarih ve 179/129 sayılı ilâmı ile üç gün göz hapsi cezasına mahkûm edildiği 
ve 4273 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince kendisinden tenzil edilerek 3 Eylül 1941 nasıplı 
olduğunu 5677 sayılı Af Kanunu muvacehesinde nasbinin düzeltilmesini istemektedir. 

Millî Savunma Vekâletinin cevabi lâyihasında : 5577 sayılı Af Kanununda kıdemden düşülme 
cezasının kaldırılacağına dair bir sarahat bulunmamaktadır. Bu itibarla dâvanın esastan reddini 
istemektedir. 

Müddeiumumilik yazılı mütalâasında : Davacı 1739 sayılı Meclis Kararını öğrendiği tarihten 
itibaren dâvasını süresinde aştığı anlaşılmış olmasından ötürü dâvâlı Bakanlığın süre aşımı defi 
yerinde görülmemiştir.. 

Esasa gelince : Davacının kesinleşmek suretiyle infaz edilen göz hapsi cezası 5677 sayılı Af Ka
nununun 1 nci maddesine girmediği gibi aynı Kanunun 7 nci maddesi şümulüne girmemektedir. 

Çünkü, 5677 sayılı Af Kanununun 7 nci maddesinde hususi kanunlara göre yapılmış ve yapıla
cak olan işlemlere affın şümulü olmadığı zikredilmiş bulunmasına, adı geçenin mezkûr cezasının kı
deminden tenzili ise hususi bir kanun olan Terfi Kanunu mucibince yapılmış bir işlem olmasına 
göre davacının isteği, kanunun bu açık hükmü karşısında yerine getirilmesine imkân görülememiş
tir. 

Zaten Af Kanununun 1 ve 7 nci maddelerinin yorumlanmasına mahal olmadığı hakkında B. M. 
Meclisinin 1739 sayılı yorum Kararında da davacı ve emsali durumunda bulunmayanlara kıdemleri
nin iade edileceğine dair kesin hüküm yoktur. 

Esasen davacının isteği aynı konuda Askerî Yargıtayda dâva açmış olan Binbaşı Rıza Oralan-
man'm durumuna benzemiş olmasından ötürü kanun mesnedi bulunmıyan dâvasının reddine karar 
verilmesi lâzımgeleceği "mütalâasında bulunmuştur. 

Karar 

Türk Milleti namına adalet dağıtan Askerî Temyiz Mahkemesi İdari Dâva Dairesi As. Muh. Us. 
K. nun 46 nci maddesi mucibince : 

Reis 
As. Âza 
As. Âza 
Ad. Âza 
Ad. Âza 

Tümg. 
Tümg. 
Tümg. 

S. Ersayın 
K. Çolakoğlu 
K. Niş 
C. Tüfek 
N. Duygan 

lerden müteşekkil olarak Ankara'da Askerî Temyiz Mahkemesi muhakeme salonunda toplandı : 
Nasbinin düzeltilmesi talebi ile M. S. Vekâleti aleyhine idari dâva açan IX. Kor. 9. Mot. Topçu 

Alayı II. Tb. Kh. Bl. K. Kd. Yzb. Ali Sait özçivril (937 - 134) 'in dâva arzuhalleri ile dâvâlı ve
kâletin cevabi lâyihaları ve müddeiumumiliğin yazılı mütalâası alınıp okunduktan sonra icabı dü
şünüldü : 

(S. Sayısı; 141) 
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Davacının; 30 . VIII. 1941 nasıplı topçu üsteğmen iken 15. Tümen Ahkerî Mahkemesinin 24 Ara

lık 1944 tarih ve 179/129 sayılı ilâmı ile As. C. K. nun 166. maddesi gereğince üç gün göz hapsi 
cezasına mahkûm edildiği ve bu müddetin 4273 sayılı Kanunun 8. maddesine tevfikan kıdemin
den tenzil edilerek nasbinin 3 Eylül 1941 yapıldığı anlaşılmıştır. 

5677 sayılı Af Kanununun 1. maddesinde aynen (15 Mayıs 1950 tarihi ile önce işlenen suçlar 
hakkında takibat yapılmaz ve hüküm edilmiş cezalar infaz olunmaz. Bu madde hükmü fer'î ve' 
mütemmin cezalar ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmildir.) denilmekte olduğuna ve 
4273 sayılı Terfi Kanununun 8. maddesine göre subaylarla askerî memurları As. mahkemelerince 
As. C. K. nuna tevfikan mahkûm edildikleri şahsi 'hürriyeti tehdideden ceza müddetlerinin kıdem
lerinden kesilmesi keyfiyetini inzibati mahiyette verilmiş bir ceza olarak telâkki edilmesine huku-
kan imkân görülmemektedir. 

Bu itibarla kıdemden indirilen mahkûmiyet miktarının 5677 sayılı Af Kanununun 1. maddesi 
ile affedilmiş olan ceza mahkûmiyetlerine bağlı bir neticeden ibaret ve nevama fer'î ceza mahi
yetini taşıdığına ve Af Kanununun 7. maddesinde tadadedılen istisnalar meyanmda zikredilme-
diğine göre bu cezanın da asıl ceza ile birlikte ortadan kalkmış olduğunu kabul etmekte hukuki 
bir zaruret bulunmaktadır. 

Bundan dolayı; dâvâlı M. S. Vekâletince davacının kıdeminden yapılan indirme muamelesinin, 
iptaline, gereğinin bu esas dâhilinde ve mevzuat hükümlerine göre yapılmasına ve davacıdan pe
şin alınan 2,5 lira harem kendisine iadesine ve Harçlar Kanunu gereğince dâvâlı M. S. Vekâletin
den 10 lira hare alınmasına 17. VI. 1953 tarihinde ittifakla karar verildi. 

Reis As. Âza As. Âza As. Âza As. Âza 
Tümg. Tümg. Tümg. C. Tüfek N. Duygan 

8. Ersaym K. Çolakoğlu K, Niş 

T. C. 
Devlet Şûrası 
Beşinci Daire 

Esas No. 53/2596-4575 
Karar No. 54/3199 

Kararın düzeltilmesini istiyen : Millî Müdafaa Vekâleti. 
Diğer taraf : Sait Özçivril IX ncu Kor. 9 ncu Mot. Top. Alayı II nci Tb. K. Top. Bnb. Erzurum. 
Dileğin özeti: Diğer tarafın mahkûm olduğu üç gün göz hapis cezasının nasbma tesir ettiril

mesi muamelesinin iptaline dair Askerî Temyiz Mahkemesince 17 . VI. 1953 tarih ve 508 sayılı 
kararın dilekçede yazılı sebeplere binaen düzeltme yolu ile tetkiki talebinden ibarettir. 

Diğer tarafın S. özeti: 1944 senesinde hükmedilen 3 gün göz hapsi cezası 5677 sayılı Af Ka
nununun 1 nci maddesinin (A) ve (B) fıkraları icabı ceza mahkûmiyetini neticeleriyle birlikte 
af edilmiş olduğundan bu ceza sebebiyle kıdeminden indirme keyfiyetinin mevzuubahsolamıya 
cağı yolundadır. 

Kanun Sözcüsünün: D. Tarafların karar düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen hususlar 3546 
sayılı Kanunun 50 nci maddesinde yazılı sebeplerden hiçbirine uymadığından isteklerinin reddi 
gerektiği düşüncesinde bulunulmuştur. 

Türk Milleti namına 

Hüküm veren Devlet Şûrası 5 nci Dairesince işin gereği düşünüldü: 
Millî Müdafaa Vekâletinin tashih talebi kabul edilerek Askerî Temyiz Mahkemesinin 17 . VI . 

1953 gün ve 508 sayılı Kararı ortadan kaldırıldıktan sonra işin esası incelendi : 
5677 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde 15. V. 1950 tarihinden önce işlenmiş olan suçlar hak-

( S. Sayısı : 141) 
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kında takibat yapılmaması ve hükmedilmiş bulunan cezalarla fer'i ve mütemmim cezaların ve 
ceza mahkûmiyetleri neticelerinin infaz edilmemesi derpiş olunmuştur. Kanun metninden anlaşı-
lacağı üzere bu hükmün Af Kanununun yürürlüğe girdiği tarihe kadar infazı tamamlanmış bulu-
nan cezalarla neticelerine taallûku yoktur. , 

înfaz ile tahassul eden vaziyetlerin ıslahı ise açık bir kanun hükmünün mevcudiyetine müte
vakkıftır. Zira bu ıslahın istizan edileceği muamelelerin hudut ve şümulünü tâyin etmek bir 
kanun mevzuu olduğu gibi memurlar hakkında tatbik ve infaz edilmiş kıdem tenzili gibi ceza 
neticelerinin kaldırılmasının açık bir kanun hükmü ile mümkün olabileceğini kabul etmek icab-
eder. Bu sebeplere binaen 5677 sayılı Af Kanununun yürürlüğe girmesinden önce mahkûmiyet 
müddeti üsteğmenlik kıdeminden indirilmek suretiyle yüzbaşılığa terfi ettirilmemiş olan davacı
nın nasıp tarihinin düzeltilmemesi yolunda tesis edilen idari muamelede kanuna aykırılık görül
mediğinden dâvanın reddine ve 800 kuruş ilâm harcından geri kalan 550 kuruşun da düzeltme 
isteminde bulunan M. M. Vekâletinden alınmasına 21. XII. 1954 tarihinde ekseriyetle karar ve
rildi. 

Reisvekili Âza Âza . Âza Âza 
/. Senil R. Göksu C. O. Btrkman R. Esmerer M. N. Oğut 

TRABZON MEBUSU SABRÎ DÎLEK'lN, 
TEKLÎFÎ 

Sait özçivrü'in, hükümlü bulunduğu cezanın 
kaldırılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1 — Sait özçivrü'in, 15 nci Tü
men Askerî Mahkemesinin 2 Aralık 1944 gün, 
179 esas ve 129 karar sayılı ilâmiyle hükümlü 
bulunduğu ceza bütün neticeleriyle kaldırılmış
tır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa Vekili memurdur. 

( S. Sayısı : 141) 
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Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye, Encümeni 

Esas No. 2/145 
Karar No. 51 

11 , VI . 1958 

Yüksek Reisliğe 

15 nci Topçu Alayı emir subayı iken astına 
hakaret ve müessir fiil ika etmekten Askerî mah
kemece üç gün müddetle göz hapsine mahkûm 
edilen Sait özçivriFin hususi affına dair Trabzon 
Mebusu Sabri Dilek'in kanun teklifi Millî Mü
dafaa Vekâleti temsilcisinin de bulunduğu celse
de tetkik ve müzakere edildi: 

Teklifin esas gayesi; 1944 senesinde astına 
hakaretten 15 nci Tümen mahkemesince üç gün 
göz hapsine mahkûm ve işbu cezası infaz edilen 
Sait özçivril'in, bu ceza dolayısiyle 4273 sayılı 
Kanunun 8 nci maddesine istinaden duçar oldu
ğu bir sene kıdemden düşme halinin bertaraf 
edilmesidir. 

Herşeyden evvel unutulmamalıdır ki, hususi 
af sadece infaz edilmiyen cazalar hakkında cari 
ohıp hususi kanunlara dayanılarak ihdas olunan 
idari muameleler için tatbik edilmesine imkân 
olmıyan bir müessesedir. Gerçi asıl cezanın in
fazı dolayısiyle kıdemden düşme hali bütün 
memuriyet hayatmca devam etmekte olduğuna 
göre infazı sona ermediği iddia ediliyorsa da bu 
kanaat ne infazın hakiki mahiyet ve neticesine 
ve orduda teessüs etmiş statünün istikrar vasfına 
uygun düşmez. 

Askerî mahkemelerce verilen kısa hapis ce
zalarının disiplis yoliyle verilen kısa hapis ceza
ları gibi kıdeme tesir etmemesi için 4273 sayüı 
Kanunun 8 nci maddesinde yapılan tadilât sıra
sında Yüksek Meclis Heyeti Umumiyesinde işbu 
tadilâtın makabline teşmiline dair verilen 
takrirler, istikrarlı bulunması lâzımgelen or
dudaki kıdeme ve rütbelerin mevcut statü
sünde değişiklik yapılmasının disipline tesir ic
ra edeceği ve bu gibi hallerde makable teşmil bü
yük teşevvüşlere meydan vereceği mülâhazasiy-
le, iltifat görmiyerek reddedilmiş bulunmaktadır. 
Bu kanun teklifi de mahiyeti itibariyle aynı ka
rakteri taşıdığından zikri geçen mütalâa ve esba
bı muçibelerin burada da dermeyan edilmesinde 
mahzur yoktur. 

Diğer taraftan askerî mahkemesince kısa ha
pis cezasına mahkûm olup bir sene kıdemden 
kaybeden subayların adedi çok olması nazarı dik
kate alınacak olursa bir tek şahsın hususi af ile 
kıdem kazanması cihetinin ihtiyar edilmesi doğ
ru olamaz. Gerçi teklif, 1950 senesinde çıkan 
5677- sayılı Umumi Af Kanunu suçluluk halinin, 
f e r i ve mütemmim cezalarla ceza mahkûmiyet
lerinin bütün neticelerini ortadan kaldırdığına 
göre mahkûmiyet neticesi sayılan kıdemden düş
me halinin ref'edilmesi iktiza eder, esbabı mu-
cibesine de dayanmakta ise de, kıdemden düşme 
ne fer'î ve ne de mütemmim cezadır. O sadece 
4273 sayılı idari bir kanunun hükmü iktizasın
dandır. Kıdemden düşme yukarda da zikredil-
diği gibi bir şahıs hakkında düşünülmesine im
kân olmıyan öyle bir haldir ki, ref'edildiği tak
dirde ordu içinde kıdem, amirlik, madunluk gi
bi istikrar bulmuş statünün muazzam değişiklik
lere ve binnetice ordunun ruhu olan disiplinin 
imhasına kadar gidilebilir. 

Bütün bu mülâhaza ve esbap dolayısiyle en-
eümenimizce şayanı iltifat görülmiyen teklifin 
reddine mevcut azanın ittifakiyle karar verilmiş
tir. 

Umumi Heyete arz edilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Adliye En. Reisi 
Aydın 

C. Ülkü 

Ay dm 
. İV. Geveci 

îzmir 
N. Davran 

Bu M. Muharriri 
Rize 

M. önal 

Bursa 
II. Bayn 

îzmir 
E. Kavur 

îçel 
M. Dölek 

Mardin 
l. K. Boran 

Ordu Sakarya Yozgad 
Z. Kumrulu N. Kirişcioğlu M. Ataman 

Kütahya Gaziaııteb İsparta 
S. S. Nasuhoğlu A. Şahin S. Bilgiç 

mm* 
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Devre: XI 
içtima : 1 S. SAYISI 164 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1954 bütçe yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1954 malî yılı 
Hesabı Katı kanunu lâyihası ve Divanı Muhasebat Encümeni 

mazbatası (3 /51 , 1/53) 

İstanbul Teknik Üniversitesi 19Ö4 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/51) 

T. C. 
Divanı Muhasebat 

Sayı : 1 - 391936/201 
19 . III . 1956 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İstanbul Teknik Üniversitesinin 1954 bütçe yılıhesabı katisine ait mutabakabat beyannamesinin 
ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arz eylerim. 

Divanı Muhasebat Reisi 
M. Gürün 

Mutabakat Beyannamesi 

Teşkilâtı Esasiye ve Muhasebei Umumiye kanunları hükümlerine uyularak bir nüshası Divanı 
Muhasebata gönderilen İstanbul Teknik Üniversitesinin 1954 Malî yılı hesabı katisi, Divanı Mu
hasebatça tetkik ve muhakeme edilmiş olan muhasip idare hesabiyle karşılaştırılmış ve bağlı cet
vellerde yazılı meşruhat göz önünde bulundurulmak suretiyle hesabı katîde gösterilen rakamların 
kabule şayan bulunmuş olduğunu arz eyleriz. 

. III . 1956 

Birinci Beis 
M. Gürün 

Â2& 
R. ögel 

R, örencik 

D. : 1 Reisi 
F.Eke 

Âxa 
A. Rakım Savcı 

Âjza 
C. Olcay 

D. : 2 Reisi 
R. Bakuy 

Aza 
R. Uçkun 

(Bulunamadı) 

Âza 
C. Çitici 

D. : 3 Reisi 
F. Işık 

(Bulunamadı) 

Âza 
A. Rıza Toksöz 
(Bulunamadı) 

Âza ' ! 
/. Ogat 

D. ; 4 Reisi 
A. Âli Hemen 

Âza 
N. Başakar 

Âza V. 
N. Tek'er 

Âza 
F. özbudun 

Âza 
K. Tolluoğlu 

Müddeiumumi 
E. Arkun 



_ 2 — 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1954 malî yılı Hesabı Kati kanun lâyihası (1/53) 

T. C. 
Başvekâlet 11 . VI . 1956 

Kanunlar ve Kurarlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-362/1986 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1954 malî yılı hesabı katîsi hakkında Maarif Vekâletince hazırla
nan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 10 . V . 1956 tarihinde kararlaştırılan 
kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim., 

Başvekil 
.1, Mendsres 

ESBABI MUCİBE 

1954 yılı Teknik Üniversitesi katma bütçesine ekli (B) işaretli cetvelde tahmin edilen 
11 407 013 liralık gelire karşı malî yıl sonuna kadar 9 748 042 lira 93 kuruşluk tahsilat vâki ol
muştur. 

Bu suretle tahmin edilen miktardan 1 658 970 lira 07 kuruş noksaniyle 9 748 042 lira 93 kuruş 
tahsilat vukubulmuştur. 

Bütçe ile verilen 11 407 013 liralık tahsisattan malî yıl sonunda bütçe emanetine alınan 
1 172 875 lira 72 kuruş ile birlikte masraf, kaydedilen miktar 9 588 269 lira 18 kuruş olduğuna gö
re tahsisat bakiyesi 3 155 775 lira; 47 kuruşun tamamı yok edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversite sı 1954 malî yıh genel mizanı 

Lira K. 
Sarfiyat durumu : — — 
Sene sonundaki tahsisat miktarı 13 622 567 69 
Sene sonundaki gider toplamı (*) 9 588 269 18 

• t • r ~- , "f ,"' . "<?:*?"!"*? f T ? * ' *•— — — 
Ta * 4 034 298 51 
3010 S. JC. gereğince gelecek senelere sâri avans 878 523 04 

Tahsisat artığı 3 155 775 47 

(*) Beyanı : 
Gider toplamı ? 8 415 393 46 
Bütçe emanetine alınan 1 172 875 72 

Gider kaydolunan 9 588 269 18 
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Lira K. 

Gelir ve tahsisat durumu: 
Bütçe ile tahmin olup 6281 sayılı Kanunla verilen 
Karşılıksız olarak eklenen ve tasarrufla karşılanan ödenek 

1954 yılındaki bütçe yekûnu 
Sene sonundaki tahsilat 

Bütçe tahminine göre tahsisat noksanı 

(•**) Beyanı : 
6374 sayılı Kanunla Teknik Okula verilen 
6432 » » verilen 
6211 » » » tahsisat 
10.7.1954 111127-5/8854 s. yazı Muh. Um. K. 48, Mad. isti
naden 
15.1.1955 111127 - 5/547 S. yazı Muh. Um. K. 48. Mad. isti
naden 

ödenek artığı olup yokedilen 3 155 775 lira 47 kuruştur. 

Gelir cetveli 

B. M. 

1 

Gelirin çeşiti 

Genel Bütçeden verilen tahsisat 
1 Yatırımlar dışındaki masraflar için verilenler 
2 Yatırımlar için verilenler 

2 Harçlar (Kayıt, imtihan ve diploma hacları) 
3 Çeşitli varidat 

1 Kitap satışı 
2 Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri 
3 Diğer çeşitli varidat 

4 Bağışlar 
5 Eski yıllardan devreden varidat (nakit) 

Sabıka tahakkuk ve tahsilatı yoktur. 

11 407 013 00 
*•) 2 215 554 69 

13 622 567 69 
9 748 042 93 

3 874 524 76 
2 215 554 69 

1 658 970 07 

627 377 00 
1 005 000 00 

577 031 25 

3 600 44 

2 546 00 

2 215 554 69 

Tahminler 
Lira 

5 797 470 
4 780 300 

10 577 770 
97 243 

70 000 
200 000 
160 000 
2 000 

300 000 

11 407 013 

Tahsiller 
Lira 

8 250 000 
327 327 

62 329 
148 143 
44 800 

— 
915 441 

9 748 042 

K. 

90 

83 
60 

60 

93 

Maarif Vekili 
Ahmet önel 

î . T. Ü. Rektörü 
Hıdki Erem 

Muhasebe Müdürü 
Kâmuran Arat 
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Divanı Muhasebat Enoümenl mazbata» 

T. B. M. M. 
Divanı {Muhasebat Encümen» 

Esas No. 1/53,3/51 
Karar No. 28 

U.Vl. 1958 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Teknik Üniversitesinin 1954 malî 
yılı hesabı katisi hakkında Başvekâletin 11 
Haziran 1956 tarih ve 71 - 362/1986 numaralı 
yazısiylo teklif olunan kanun lâyihası Divanı 
Muhasebatın mutabakat beyannamesiyle birlik
te, Divanı Muhasebat ve İstanbul Teknik Üni
versitesi temsilcileri huzuriyle tetkik ve müza
kere olundu. 

1. Tahsisat : 
1954 malî yılı bütçe kanunu ile verilen ve 

sonradan ilâveten alman tahsisat miktarı mu
tabakat beyannamesi ve hesabı katîde birbirine 
uygun olarak 13 622 567 lira 69 kuruştur. 

Ancak : 6211 sayılı Kanun gereğince tahsi
sat kaydedilen 577 031 lira 25 kuruşun hesabı 
katîde yanlış olarak bütçe ile verilen tahsisat 
sütununa kaydolunduğu görülmüştür. Tahsisat 
yekûnuna müeessir olmayan mezkûr miktar Di
vanı Muhasebatça aidolduğu sütuna nakledi
lip, mutabakat beyannamesine ekli bulunan 
cetvelde bu esas dairesinde tanzim edilmiş bu
lunmakla bu hususta denilecek bir şey yoktur. 

2. Sarfiyat : 
Mezkûr Üniversitenin 1954 yılı sarfiyatı* 

mutabakat beyannamesiyle hesabı katîde birbi
rine uygun olarak 9 588 269 lira 18 kuruştur. 

3. İmha edilen tahsisat : 
Encümenimizee kabul edilen tahsisat ve sar-

ifyata göre tahsisat bakiyesi 4 034 298 lira 
51 kuruştan 3010 sayılı Kanunla verilen 878 523 
lira 04 kuruşun tenzilinden sonra kalan 
3 155 775 lira 47 kuruşun imhası icabetmiştir. 

4. Tahakkukat ve tahsilat : 
Mutabakat beyannamesine bağlı varidat cet

velinde Teknik Üniversitenin 1954 malî yılı 
tahakkukat ve tahsilatı birbirine eşidolarak 
9 718 645 lira 76 kuruş olup bu miktar hesabı 
katîde kayıtlı bulunan 9 748 042 lira 93 kuruş
tan 29 397 lira 17 kuruş noksandır. 

Noksanı teşkil eden 29 397 lira 17 kuruşun 
sebep ve mahiyetine gelince : 

Teknik Üniversite hesabı katisinin (Eski se
nelerden devredilen varidat (nakit) namı al

tındaki 5 nci faslında 915 441 lira 60 kuruş 
tahakkuk ve tahsil olarak kayıtlı bulunmakta
dır. Bu miktara âdi emanet, bütçe emanati ve 
emekli keseneği gibi emanet mahiyetinde bu
lunan 29 397 lira 17 kuruş da dâhil edilmiş ol
duğu cihetle mezkûr fasıl yekûnu 29 397 lira 
17 kuruş kadar fazladır. Bu miktarın hesabı 
katinin 5 nci fasıl ve umumi varidat tahak
kukat ve tahsilat yekûnundan tenzili icabet-
mektedir. 

Bu itibarla Divanca tesbit olunan 5 nci fa
sıl ve umumi varidat tahakkukat ve tahsilat 
yekûnu İstanbul Teknik Üniversite hasabı ka
tisine nazaran 29 397 lira 17 kuruş noksan 
olup. Mutabakat beyannamesine bağlı cetveller
de bu esas dairesinde tanzim edilmiş bulunmak-
tadıı*. 

Divanı Muhasebatın tesbit ettiği 9 718 645 
lira 76 kuruş İstanbul Teknik Üniversitesinin 
1954 malî yılı varidat tahakkukat ve tahsilatı, 
olarak kabul edilmiştir. 

5. İstanbul Teknik Üniversitesi 1954 malî 
yılında yaptığı 9 718 645 lira 76 kuruş tah
silata mukabil 9 588 269 lira 18 kuruşluk 
sarfiyat yaptığından farkı teşkil eden 130 376 
lira 58 kuruş tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 

Yukarıda arz olunan sebeplere ve kabul edi
len tahsisat, sarfiyat ve varidatın mutabakat. 
beyannamesinde yazılı miktarlara uygun oldu
ğunun anlaşılmasına göre değişik olarak tan
zim edilmiş bulunan kanun lâyihası Büyük Mil
let Meclisinin tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Divanı Muhasebat En. Reisi M. M. 
Bilecik Yozgad 

Ş. Hastrcı N. Kurban 
Kâtip 

Aydın Afyon Bolu 
F. Bahir G. Yiğitbap R. Aksemsettinoğlu 

Diyarbakır Erzurum İzmir 
S. Demiray M. özer S. Amin 

Kırklareli Yozgad 
A. 8akman P. Nizamoğhı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1954 malî yûı 
Hesabı Katı kanun lâyihası. 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1954 malî yılı umumi sarfiyatı ilişik (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 9 588 269 lira 18 
kuruştur. 

MADDE 2. — Adı geçen üniversitenin 1954 
malî yılı umumi varidat tahsilatı ilişik (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 9 748 042 
lira 93 kuruştur. 

MADDE 3. — Varidatla sarfiyat arasındaki 
farkı teşkil eden 159 773 lira 75 kuruş varidat 
fazlası olarak 1955 yılma devredilmiştir. 

MADDE 4. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun gereğince avans 
olarak verilen ve (A/2) işaretli cetvelin ayrı bir 
sütununda gösterilen 878 523 lira 04 kuruş tah
sisattan mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 5. — Tahsisattan, 1954 yılı içinde 
sarf olunmıyan ve ilişik (A / l - A/2) işaretli cet
vellerin ayrı sütunlarında gösterilen 3 155 775 
lira 47 kuruşluk miktar iptal edilmiştir. 

MADDE 6. 
iyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde mer-

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

10. V . 1956 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili ve 

M. Müdafaa V. V. 
Ş. Ergin 

Devlet Vekili 
C. Yaratma 

Milü Müdafaa Vekili 

Harieiye Vekili 
F. KoprulH 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 

N. ökmen 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1954 malî yık He
sabı Katı kanun lâyihası 

MADDE' 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1954 malî yılı umumi sarfiyatı ilişik (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere 
9 588 269 lira 18 kuruştur. 

MADDE 2. — Adı geçen Üniversitenin 1954 
malî yılı umumi varidat tahsilatı ilişik (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 9 718 645 lira 
76 kuruştur. 

MADDE 3. — Tahsilatla sarfiyat arasında 
farkı teşkil eden 130 376 lira 58 kuruş varidat 
fazlası olarak kalmıştır. 

MADDE 4. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun mucibince avans 
olarak verilen ve (A/2) işaretli cetvelin ayrı 
bir sütununda gösterilen 878 523 lira 04 kuruş 
tahsisattan mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 5. — Tahsisattan, 1954 yılı içinde 
sarf olunmıyan ve ilişik (A/ l ) ve (A/2) işaret
li cetvellerin ayrı bir sütunda gösterilen 3 155 775 
lira 47 kuruş imha edilmiştir. 

MADDE 6. 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

Maarif Vekili 
A. özel 

İkt. ve Ticaret Vekili 
Z. Mandalinci 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalat Vekili 
A. Demir er 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
İV. Köree 

Ziraat Vekili V. 
M. C. Bengü 

Çalışma Vekili 
M. Tarhan 

İşletmeler Vekili 
8. Ağaoğlu 
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1954*yüı İstanbul Teknik 

A/l - CETVELÎ 

F. Tahsisatın nev'i 
Tahsisat 
Lira 

2 287 600 
1 279 200 
200 000 

474 500 
37 370 

K 

201 Maaşlar 
202 Ücretler 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Yabancı profesör ve uzmanlarla bunlara yardımcı perso

nelin ücreti 
206 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 

gereğince ödenecek para mükâfatı 10 000 
209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına ya

pılacak ödemeler 395 121 
217 4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazmi

natı 39 140 
219 4936 sayılı Kanun gereğince verilecek üniversite tazmi

natı 432 735 
221 Emekli, dul ve yetim maaşları 16 746 
223 Yurt içinden ve dışından konferans için getirilecek pro

fesörler ve uzmanların ücretleri ve yolluklariyle başka 
her türlü masrafları 79 500 

224 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 55 nci maddesi ge
reğince verilecek üeret 98 500 

301 Büro masrafları 450 000 
303 Basılı kâğıt ve defterler 13 200 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 33 300 
306 Giyecekler 13 215 
307 Yolluklar 180 000 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları 

ve yollukları 4 000 

Sarfiyat 
Lira K. 

1 582 988 81 
934 896 86 

62 371 42 

220 861 03 
23 510 

5. 000 

291 388 59 

35 044 68 

295 033 34 
16 745 94 

37 383 

54 898 07 
376 896 19 

8 847 38 
26 629 06 
13 206 25 

132 384 68 

523 24 



F. Tahsisatın nev'i 

403 Temsil masrafları 
407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgi

lendiren masraflar 
420 Lâboratuvar ve atelyeler işletme masrafları 
421 inşaat Fakültesi Zemin Mekaniği Araştırma Kurumu her 

çeşit massafları 
422 Mimarlık Fakültesi Yapı Araştırma Kurumunun her çe

şit masrafları 
423 İnşaat Fakültesi Su işleri Araştırma Kurumu her çeşit 

masrafları 
424 Isı Tekniği Ekonomi Araştırma Kurumu her çeşit mas

rafları 
425 UNESCO Teknik Yardımı ile açılan ve idaresi I. T. Ü. yo 

verilen Sismoloji Enstitüsünün Iher çeşit masrafları 
426 I. T. Ü. Sivil Havacılık Enstitüsünün her çeşit masrafları 
427 I. T. Ü. Teknik haberleşme her çeşit masrafları 
428 I. T. Ü. Hidrojeoloji Enstitüsü her çeşit masrafları 
451 Yayın masrafları 
452 4489 sayılı Kanun gereğince staj için ecnebi memleket

lere gönderileceklerin yolluklariyle başka her çeşit mas
rafları 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
459 Spor masrafları 
476 Kurs umum masrafları 
501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 
505 Hükme bağlı borçlar 
601 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardım ve verilecek burslar 

A/l Cetveli yekûnu 

Tahsisat 
Lira K. 

7 000 

5 601 44 
286 001 

7 000 

2 000 

2 000 

2 000 

63 000 
40 000 
34 000 
120 000 
532 000 

76 424 
26 000 
10 000 
10 005 
5 076 
39 501 

1 
43 000 

Sarfiyat 
Lira 

6 947 

3 901 
281 612 

4 820 

1 865 

62 999 
39 794 
27 185 
93 029 
481 235 

42 789 
20 953 
9 969 
9 993 
322 

37 055 

42 461 

K. 

44 
13 

17 

38 
93 
55 
27 
54 

48 
46 

34 
75 
77 

80 

3010 
nun 
ver 
L 

354 736 44 5 285 544 55 



701 
711 
731 
741 
742 

751 
752 
771 

1954 yûı İstanbul Teknik Üniversitesi 

A/2 CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

Yapı onarım ve küçük yapılar 
Makina, alât ve gereçler onarımı 
Arsa bedeli 
Bina yapımı 
özel Kanunu gereğince yapılacak Maden Fakültesi bina
ları ile lâboratuvarlarınm tesis ve inşası 
Satınalmacak makina, alât ve gereçler 
Taşıt satınalma karşılığı 
Döner sermaye 

Özel Fasıllar 
901 6211 sayılı Kanunla verilen tahsisat 

A / l yekûnu 
A/2 » 
ösel fasıllar yekûnu 

Tahsisat 
Lira K. 

105 000 
168 000 
500 000 

2 219 500 

880 000 
1 783 800 

9 500 
25 000 

Sarfiyat 
Lira 

94 767 
133 995 
499 515 

1 482 916 

1 476 
1 478 521 

9 500 
25 000 

K. 

83 
59 
05 
41 

96 
54 

3010 
nun 
veri 
Li 

878 

A/2 Cetveli yekûnu 5 690 800 3 725 693 38 878 

577 031 
7 354 736 
5 690 800 
577 031 

25 
44 

25 

577 031 
5 285 544 
3 725 692 
577 031 

25 
55 
38 
25 

878 

UMUMÎ YEKÛN 13 622 567 69 9 588 269 18 878 



1954 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi 

B CETVELİ 

M. Varidatın nev'i 

Genel Bütçeden verilen tahsisatlar 
1 Yatırımlar dışındaki masraflar iein verilenler 
2 Yatırımlar iein verilenler 

Muhamme-
nat 
Lira 

5 797 470 
4 780 300 

Tahsilat 
Lira K. 

Fasıl yekûnu 10 577 770 8 250 000 

Harçlar (kayıt, imtihan ve diploma harçları) 
Çeşitli varidat 

1 Kitap satışı 
2 Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri 
3 Diğer çeşitli varidat 

Bağışlar 
Eski yıllardan devredilen varidat (nakit) 

97 243 

70 000 
200 000 
160 000 
2 000 

300 000 

327 327 90 

62 329 83 
148 143 60 
44 800 

886 044 43 

Yeldin 11 407 013 9 718645 76 

»©-« 
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Devre : XI 
içtima : 1 S. SAYISI 165 

istanbul Teknik Üniversitesi 1955 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği 
tezkeresi ile istanbul Teknik Üniversitesi 1955 bütçe yılı Hesabı 
Katı kanunu lâyihası ve Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 

(3 /52 , 1/171) 

istanbul Teknik Üniversitesi 1955 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/52) 

T. C. 
Divanı Muhasebat 

Sayı : 402659/2930 
20 . II . 1957 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İstanbul Teknik Üniversitesinin 1955 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin 
ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arz eylerim. 

Divanı Muhasebat Reisi 
Muhittin Gürün 

Mutabakat Beyannamesi 

Teşkilâtı Esasiye ve Muhasebei Umumiye kanunları hükümlerine uyularak bir nüshası Divanı 
Muhasebata gönderilen İstanbul Teknik Üniversitesini a 1955 Malî yılı Hesabı Katisi, Divanı Mu« 
hasebatça tetkik ve muhakeme edilmiş olan muhasip idare hesabiyle karşılaştırılmış ve bağlı cet
vellerde yazılı meşruhat göz önünde bulundurulmak suretiyle hesabı katide gösterilen rakamların 
kabule şayan bulunmuş olduğunu arz eyleriz. 

20 .II . 1957 

Birinci Reis 
M. Gürün 

Âza 
R. Uçkun 

(Bulunamadı) 

Âza 
C. Çitici 

D. : 1 Reisi 
F.Eke 

Âza 
A. Rıza Toksöz 

Âza, 
1. Ogat 

D. : 2 Reisi 
E. Bdkuy 

Âza 
N. Başakar 

Âza 
N. Tek'er 

D. : 3 Reisi 
F. Işık 

Âza 
K. Tdlluoğlu 

Âza V. 
H, öktem 

D. : 4 Reisi 
A. Âli Hemen 

Âza, 
R. örencik 

Âza V. 
T. Demirken 

Âza, 
R. ögel 

Âza, 
G. Olcay 

Müddeiumumi 
E, Arkun 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1955 bütçe yılı Hesabı Katî kanun lâyihası (1/171) 

T. C. 
Başvekâlet 1 . III . 1958 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-684/734 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1955 bütçe yılı hesabı katisi hakkında Maarif Vekâletince hazırla
nan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 7 . II . 1958 tarihinde kararlaştırılan ka
nun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1. Varidat 
1955 yılı Teknik Üniversitesi mülhak bütçesine bağlı ekli (B) işaretli cetvelde tahmin edilen 

16 016 150 liralık varidata karşı bütçe yılı sonuna kadar 12 743 264 lira 54 kuruşluk tahsilat 
vâki olmuştur. 

Bu suretle tahmin edilen miktardan 3 272 885 lira 46 kuruş noksaniyle 12 743 264 lira 54 kuruş 
tahsilat vukubulmuştur. 

2. Masraf 
Bütçe ile verilen 16 0T6 150 liralık tahsisattan bütçe yılı sonunda bütçe emanetine alman 

679 1Û6 lira 98 kuruş ile birlikte masraf kaydedilen miktar !ll 527 '804 lira 52 kuruş, tahsisat artı
ğı 4 281 939 lira 54 kuruştan ibarettir. 

istanbul Telgıik Üniversitesi 1955 malî yılı genel mizanı 
Sarfiyat durumu : Lira K. 

Sene sonundaki tahsisat miktarı 16 897 283 00 
Sene sonundaki gider toplamı (*) 11 527 804 52 

5 369 478 48 
3010 sayılı Kanun gereğince gelecek senelere sâri avans 1 087 538 94 

Tahsisat artığı 4 281 939 54 

(*) Beyanı : 
Gider kaydolunan 10 848 697 54 
Bütçe emanetine alman 679 106 98 

11 527 804 52 
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Gelir ve tahsisat durumu : 

Bütçe ile tahmin olup 6485 sayılı Kanunla verilen 
Karşılıksız olarak eklenen ve tasarrufla karşılanan ödenek 

3010 sayılı Kanunla 

1955 yılındaki Bütçe yekûnu 
Sene sonundaki tahsilat 

1955 malî yılı sarfiyatına nazaran gelir fazlası 

Lira K. 

16 016 150 00 
(**) 2 633 00 

16 018 783 00 
878 500 00 

16 897 283 00 
12 743 264 54 

4 154 018 46 
127 921 0P 

4 281 939 54 

(**) Beyanı : 
Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesine istinaden 

Divanı Muhasebat Encümeni mabatası 

T. B. M. M. 
Divanı Muhasebat Encümeni 

Esas No. 1/171, 3/52 
Karar No. 29 

24 .VI . 1958 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1955 malî yılı 
hesabı katîsi hakkında Başvekâletin 1 Mart 1958 
tarih ve 71-684/734 numaralı yazısiyle teklif 
olunan kanun lâyihası, Divanı Muhasebatın mu
tabakat beyannamesiyle birlikte, Divani Muhase
bat ve İstanbul Teknik Üniversitesi temsilcileri 
huzuru ile tetkik ve müzakere olundu. 

1. Tahsisat : 
1955 malî yılı Bütçe kanunu ile verilen ve 

sonradan ilâveten alman tahsisat miktarı muta
bakat beyannamesinde ve hesabı katîde birbi
rine uygun olarak 16 897 283 liradır. 

Divanı Muhasebatça tesbit edilen miktarların, 
hesabı katîde gösterilen miktarlara umumi yekûn 
itibariyle mutabık bulunduğu, ancakl954 sene
sinde 3010 sayılı Kanuna müsteniden verilen 
avanslardan; 878 500 lirasının, hizmetin ifa olun
duğu 1955 senesinde mahsubu yapılmış olduğun
dan bu avansın mezkûr kanun gereğince hizme
tin ifa olunduğu 1955 senesi bütçesinde (Geçen 

ve eski seneler mahsubatı) namiyle açılacak hu
susi bir fasla masraf ve ayni miktarın bu hu
susi fasla tahsisat kaydolunması lâzımgelirken 
hesabı katîde 1954 senesinde 742 nci (Özel ka
nunu gereğince yapılacak maden fakülteleri bi-
nalariyle lâboratuvarlarmm tesis ve inşası) fas
lından verilen avansın 1955 senesinde mahsup 
edilen miktarının mezkûr sene bütçesinde ve ayni 
rakam ve unvanla yer alan 742 nci fasla tahsisat 
kaydolunduğu ve Divanı Muhasebatça tanzim 
olunan cetvelde ise 3010 sayılı Kanun hükmüne 
uyularak işbu avanstan 1955 senesinde mahsube-
dilen miktarının ayrıca açılan hususi fasılda tah
sisat olarak gösterildiği görüldüğünden hesabı 
katî ile mutabakat beyannamesi arasında hâsıl 
olan ve umumi yekûnlarına müessir bulunmıyan 
tahsisat ve sarfiyata mütaallik iş bu fasıllar 
arası farkı nazarı itibara alarak değişik bir şe
kilde tanzim edilen Mutabakat Beyannamesine 
ekli cetveller esas olarak kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 165) 
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1955 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi 

A/l - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

201 Maaşlar 
202 Ücretler 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Yabancı profesörler ve uzmanlarla bun

lara yardımcı personelin ücreti 
206 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

zam ve yardımlar 
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 

5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı 

209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 

217 4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek 
görev tazminatı 

219 4936 sayılı Kanun gereğince verilecek 
üniversite tazminatı 

221 Emekli, dul ve yetim maaşları 
223 Yurt içinden ve dışından konferans için 

getirilecek profesörler ve uzmanların üc
retleri ve harcırahlariyle başka her türlü 
masrafları 

224 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 55 
nci maddesi gereğince verilecek ücret 

301 Büro masrafları 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masraf

ları 
306 Giyecekler 
307 Harcırahlar 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek te

davi masrafları ve harcırahları 
403 Temsil masrafları 
407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci 

maddesini ilgilendiren masraflar 
420 Lâboratuvar ve atelyeler işletme masraf

ları 
421 İnşaat Fakültesi Zemin Mekaniği Araş

tırma Kurumu her çeşit masrafları 
422 Mimarlık Fakültesi Yapı Araştırma Ku

rumu her çeşit masrafları 
423 İnşaat Fakültesi Su İşleri Araştırma Ku

rumu her çeşit masrafları 

Tahsisat 
Lira K. 

İmha olunacak 
Sarfiyat tahsisat 
Lira K. Lira K. 

3 474 593 
1 958 250 

225 000 

604 325 

38 850 

79 500 

2 296 444 98 1 178 148 02 
1 760 188 28 198 061 72 

193 381 68 31 618 32 

296 449 07 307 875 93 

26 465 12 385 

10 000 

375 474 

42 236 

517 600 
16 826 

3 000 

256 665 

35 129 

351 067 
16 165 

34 

25 

14 
20 

7 000 

118 808 

7 106 

166 532 
660 

66 

75 

86 
80 

38 132 41 368 

100 500 
489 000 
11 200 

29 900 
13 215 
271 500 

5 650 
7 000 

5 634 

410 000 

7 000 

2 000 

2 000 

71 179 
368 091 
9 945 

• 27 685 
13 206 
190 019 

930 
6 726 

5 632 

402 309 

4 960 

1 995 

85 
13 
85 

20 
90 
65 

83 
70 

57 

53 

47 

29 320 
120 908 
1 254 

2 214 
8 

81 480 

4 719 
273 

1 

7 690 

2 039 

5 

2 000 

15 
87 
15 

80 
10 
35 

17 
30 

43 

47 

53 

(S. Sayısı-: 165) 
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F. Tahsisatın nev'i 
Tahsisat 
Lira K. 

îmha olunacak 
Sarfiyat tahsisat 
Lira K. Lira K. 

424 Isı Tekniği Ekonomi Araştırma Kurumu 
her çeşit masrafları 

425 Unesco teknik yardımı ite açılan ve ida
resi t. T. Ü. ye verilen Sismoloji Enstitü
sünün her çeşit masrafları 

426 t. T. Ü. Sivil Havacılık Enstitüsünün her 
çeşit masrafları 

427 î. T. U. teknik haberleşme her çeşit mas
rafları 

428 1. T. Ü. Hidrojeoloji Enstitüsü her çeşit 
masrafları 

429 Motorlar Enstitüsü her çeşit masrafları 
430 Malzeme ve îmâl Usulleri Enstitüsü her 

çeşit masrafları 
431 Türk Gemi Endüstrisi Enstitüsü her çeşit 

masrafları 
432 Beynelmilel stajyer öğrenci mübadelesi 

Türkiye merkezi her çeşit masrafları 
433 Cigre, Türkiye merkezi her çeşit masraf

ları 
434 Elektroteknik kurumu her çeşit masraf

ları 
451 Yayın masrafları 
452 4489 sayılı Kânun gereğince staj için ec

nebi memleketlere gönderileceklerin har-
cırahlariyle başka her çeşit masrafları 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği 
masraflar 

459 Spor masrafları 
476 Kurslar umum masrafları 
501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 
505 Hükme bağlı borçlar 
601 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardım 
602 Teknik Üniversite talebe birliklerine yar

dım. 

5 000 

45 000 

40 000 

34 000 

102 000 
18 000 

18 000 

18 000 

10 000 

2 000 

5 000 
611 500 

95 001 

36 001 
15 000 
5 000 

143 625 
5 001 

1 
69 000 

5 000 

4 420 54 

37 913 37 

38 274 57 

27 527 08 

80 346 74 

17 508 11 

17 495 35 

17 491 07 

9 995 42 

579 46 

7 086 63 

1 725 43 

6 472 92 

21 653 26 

491 89 

504 65 

508 93 

4 58 

2 000 

562 820 

28 563 

20 666 
13 339 
4 898 

112 604 
588 
— 

68 306 

71 

52 

80 
50 
50 
89 
05 

90 

5 000 
48 679 

66 437 

15 334 
1 660 
101 

31 020 
4 412 

1 
693 

29 

48 

20 
50 
50 
11 
95 
. 
10 

5 000 

A / l Cetveli yekûnu 9 979 382 7 443 532 74 2 535 849 26 

(S. Sayın: 165) 



A/2 - CETVELİ 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 
711 Makina, âlet ve malzemeler onarımı 
731 Arsa bedeli 
741 Bina yapımı 
742 özel kanunu gereğince yapılacak Maden Fakültesi bina

ları ile lâboratuvarlarmm tesis ve inşası 
751 Satmalmacak makina, âlet ve malzemeler 

(Hususi fasıllar) 
3010 sayılı Kanun mucibince 

Tahsisat 
Lira K. 

235 000 
195 001 
500 000 

1 729 400 

1 380 000 
2 000 000 

Sarfiyat 
Lira 

211 859 
172 245 
500 000 
341 340 

292 438 
1 687 887 

K. 

61 
50 

29 

46 
92 

301 
nun 
ve 

1 

A/2 Cetveli yekûnu 6 039 401 

878 500 

3 205 771 78 1 

878 500 

Hususi fasıllar vekûnu 878 500 878 500 

İCMAL 
A / l Cetveli yekûnu 
A/2 » » 
Hususi fasıl » 

9 979 382 
6 039 401 

878 500 

7 443 532 
3 205 771 

878 500 

74 
78 1 

UMUMÎ YEKÛN 16 897 283 11 527 804 52 
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1055 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi 

B CETVELİ 

F. M. Varidatın nev'i 

Umumi Bütçeden yapılan yardımlar 
1 Yatırımlar dışındaki masraflar için verilenler 
2 Yatırımlar için verilenler 

Harçlar (kayıt imtihan ve diploma harçları) 
Çeşitli varidat 

1 Kitap satışından elde edilenler 
2 Muayene, 'tahlil ve tecrübe ücretleri 
3 Diğer çeşitli varidat 

Bağışlar 
Eski yıllardan devredilen varidat '(nakit) 

Yekûn 

Muhamme-
nat 
Lira 

Tahsilat 
Lira K. 

9 298 906 
6 180 001 

97 243 

70 000 
200 000 
160 000 
2 000 
8 000 

16 016 150 

7 500 000 
4 500 000 
395 647 

72 354 
218 899 
56 363 

— 
— 

12 743 264 

75 

20 
45 
14 

54 

• « <mm* 

( S. Sayısı : 165 ) 




