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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI
Birinci Celse
Vazife ile yurt dışına giden Hariciye Vekili
Patin Rüştü Zorlu'nuıı avdetine kadar kendi
sine Dahiliye Vekili Namık Gedik'in Vekillik
edeceğine dair Riyaseticumhur tezkeresi okun
du.
Türkiye Elektrik Kurumu kanunu lâyihasının, Başvekâletin talebi üzerine geriverilınesi kabul edildi.
İdaro Âmirleri Balıkesir Mel)usu Ahmet
Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, 1959 malî
yılı Muvazenei Umumiye Kanununa ek kanun
teklifinin geri verilmesine dair takriri kabul
olundu.
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun lâyihası ile,
Bağlı bulundukları teşkilât emrine alınmak
suretiyle vazifeden uzaklaştırılacaklar hakkın
daki 6435 sayılı Kanunun 1 ııci maddesinin de
ğiştirilmesine ve 3 ncü maddesinin kaldırılma
sına dair kanun lâyihası, Başvekâletin talebi
üzerine geriverildi.
Ankara Mebusu Faik Ahmed Baruttu'nun
vefat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi okundu
ve merhumun hâtırasını taziz için üç dakika
ayakta saygı duruşunda bulunuldu.

Fransız Cumhuriyeti Millî Meclis Reisinin,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisinin Riyasetin
de bir Parlâmeto Heyetini Fransa'ya davetini
tazammun eden mektubu okundu.
3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanu
nunun 5759 sayılı Kanımla muaddel 6, 18 ve
27 ııci maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı hükümler ilâvesine dair kanun lâyi
hası ile,
İzmir Mebusu Kemal Serdaroğlu'nun, 6085
sayılı Trafik Kanunu ile Türfk Ceza Kanununun
bâzı maddelerinde zikredilen suçları işliyen şo
för ve sürücülerin affına mütedair kanun tekli
finin encümene vertilen maddeleri henüz gelme
diğinden, müzakeresi telhir edildi.
Suçluların iadesine dair Avrupa Sözleşmesi
nin tasdikine;
Avrupa Konseyinin imtiyaz ve Muafiyetleri
ne mütaal'liik Umumi Anlaşma ile buna ek Pro
tokolün tasdikine;
Avrupa Konseyinin imtiyaz ve Muafiyetleri
ne mü'taallik Umumi Anlaşmaya ek ikinci Proto
kolün tasdikine;
Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkın
daki 2133 sayılı Kanunun ikinci maddesine 'bir
fıkra ile aynı kanuna muvakkat bir madde ek
lenmesine,
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Köy Eğitmenleri ve Koy Sağlık Memurları
Sosyal Yardım Sandığının İlkokul öğretmenim
Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile 'birleşti
rilmesine,
13 Aralık 1957 tarihinde Cenevre'de akdedi
len «Yol işaretlerine mütedair Avrupa Anlaş
ması» nın tasdikine,
Üniversite tahsil müddetlerinin muadeletine
dair Avrupa Sözleşmesinin tasdikine dair kanun
lâyihalarının birinci müzakereleri bitirildi.
İnikada ara verildi.
Reis
Kâtip
İçel Mebusu
Antalya Mebusu
Refik Komitan
Aüilâ. Konuk
Kâtip
Samsun Mebusu
Abdullah Keleşoghı
ikinci celse
Türkiye ile Belçika arasında 29 Aralık 1958
tarihinde imzalanan Kültür Anlaşmasının tas
diki hakkındaki <kanun lâyihasının birinci mü
zakeresi bitirildi.
3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 28 nci maddesinin tadili hak
kındaki kanun lâyihası ile,
Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması hakkındaki »3573 sayılı Kanuna «k kanun
teklifinin müzakeresi, alâkalı Vekiller hazır
bulunmadıklarından, bir defaya mahsus olmak
üzere tehir edildi.
Konya Ereğlisi Hıdırlı mahallesinden AMoğlu 1340 doğumlu Diş taböbi Şeraf ettin Yürek
li 'nin affına,
İstanbul örtaköy nüfusunda mukayyet 1335
doğumlu Fethioğlu Nedim Düzgören tn aiffma,

Osmaniye'nin Hacıosmanlı mahallesinden
Hüseyin kızı Döne'den doğma 1327 doğumlu
Cennet Sevim'in affına,
Riyasetieumhur Teşkilât Kanununda değişik
lik yapılması hakkındaki 4462 sayılı Kanuna
bağlı cetvelin değiştirilmesine dair kanun tek
liflerinin 'birinci müzakereleri bitirildi.
SeMmbeyzade Ömer Kaptan'a vatani hizmet
tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun
lâyihasının müzaikeresi, alâkalı Vekil hazır bulunmaJdığından 'bir defaya mahsus olmalk üzere,
tehir edildi.
,
Muş'un Kale mahallesi 167 sayılı hanede ka
yıtlı Abdullahoğlu Haticeden doğma, 1341 do
ğumlu Nflhat (Karasu'nun affına dair kanun tek
lifinin birinci müzakeresi bitirildi.
Esiki polis memurlarından 81 yaka sayılı
Rminoğlu 1329 doğumlu Hasan Saylan'm affına;
Aslen Of kazası Zaryos nüfusunda kayıtlı
olup Mustafaoğlu Altın'dan doğma, 1324 do
ğumlu Akif Ali Polat'ın affına;
Bingöl merkezine bağlı Çan köyünden Hasanoğlu Sıddık Korkutata'nın affına;
6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci mad
desinin 2 nci fıkrasının tadiline dair kanun tek
liflerinin müzakereleri, alâkalı Vekiller hazır
bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak
üzere tehir edildi.
17. VII. 1959 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere İnikada nihayet verildi.
Reisvekiii
Kâtip
Bursa Mebusu
Antalya Mebusu
Agâh Erozan
Attüâ Komik
Kâtip
Samsun Mebusu
|
Abdullah Kelegoğlu

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK
Lâyihalar
. 1. ~ 5044 sayılı Askerî okular öğretmenleri
hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin tadiline
dair kanun lâyihası (1/395) (Millî Müdafaa,
Maarif ve Bütçe encümenlerine)
2. — 4471 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin
değiştirilmesine dair kanun lâyihası (1/396)
(Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine)
3. — Kat mülkiyeti kanun lâyihası (1/397)
(Adliye Encümenine)
4. — Yıllık ücretli izin kanunu lâyihası

(1/398) (Çalışma, Adliye ve Bütçe encümenle
rine)
5. — 1959 malî yılı Muvazene! Umumiye Ka
nununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin Maliye
Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında
kanun lâyihası (1/399) (Bütçe Encümenine)
Teklifler
6. — Bilecik Mebusu Melımed Erdem ve iki
arkadaşının,. 1580 sayılı Belediye Kanununa mu
vakkat bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi (2/344) ('Dahiliye Encümenine)
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7. — Muğla mebusları Sadi Pekin ve Turgut
Topalüğlu'nun, İdare'i Umumiyei Vilâyat Kanu
nuna muvakkat bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/345) (Dahiliye Encümenine)
8. — Yozgad Mebusu Nazım Tanıl ve İzmir
Mebusu Kemal Serdaroğlu'nun, 6834 sayılı Ka
nunun 7164 sayılı Kanunla tadil 'edilen muvak
kat maddesinin değiştirilmesine dair kamın tek
lifi (2/346) (Dahiliye Encümenine)
9. — Gazianteb Mebusu Sanıih înal ve Diyar
bakır Mebusu Fikri Arığ'ııı, 6835 sayılı Kanu
nun 7165 sayıiJı Kanunla tadil edilen muvakkat
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teiklifi
(2/347) (Dahiliye Encümenine)
10. — Antalya Mebusu Attilâ Konuk ve 3 ar
kadaşının, 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununun
3 neü maddesinin 6 neı fıkrasının değiştirilmesi
haıkkında kanun teklifi (2/348) (Maliye ve Büt
çe encümenlerine)
Mazbatalar
11. — Bilecik Mebusu Mehmet Erdem ve 2
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arkadaşının, 1580 sayılı Belediye Kanununa
muvakkat bir madde eklenmesine dair kanun
teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası (2/344)
(Ruznameye)
12. — Muğla mebusları Sadi Pekin ve
Turgut Topaloğlu 'nun, îdarei umumiyei vilâ
yat Kanununa muvakkat bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi ve Dahiliye Encümeni
mazbatası (2/34.5) (Ruznameye)
13. — Yozgad Mebusu Nâzını Tanıl ve İz
mir Mebusu Kemal Serdaroğlu'nun, 6834 sa
yılı Kanunun 7164 sayılı Kanunla tadil edilen
muvakkat maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası
(2/346) (Ruznameye)
14. — Gazianteb Mebusu Şamili İnal ve Di
yarbakır Mebusu Fikri Arığ'ııı, 6835 sayılı
Kanunun 7165 sayılı Kanunla tadil edilen mu
vakkat maddesinin değiştirilmesine dair kanun
teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası (2/347)
(Ruznameye)

CELSE

Açılma saati : 15,06
REİS — Reisvekili Agâh Erozan
KÂTİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), Abdullah Keleşoğlu (Samsun)

3. — YOKLAMA
REİS — Ekseriyetin tesbiti için yoklama
yapıyoruz.
(Giresun mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.)
REİS
yorum.

Ekseriyetimiz

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE
i. — Vazife ile yurt dışına giden Hariciye
Vekili E1atin Rüştü Zorlu'nun avdetine
kadar
kendisine Dahiliye Vekili Namık Gedik'in ve-..
halet edeceğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi
(3/441)

vardır, celseyi aeı-

MÂRUZÂTI

ne, Dahiliye Vekili Dr. Namık Gedik'in vekillik
etmesinin, Başvekilin teklifi üzerine, muvafık
görülmüş olduğunu saygı ile arz ederim.
Reisicumhur
a Bayar

REİS — Tezkereyi okuyoruz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine
Vazife ile yurt dışına giden Hariciye Vekili
Fatin Rüştü Zorlu'nun avdetine kadar kendisi

REİS — Ittılaınıza arz edilmiştir.
2. — Vazife ile yurt dışına giden Ziraat Ve
kili Nedim Ökmen'in, avdetine kadar kendisine
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Ticaret Vekili Hayrettin
Erkmen'in
edeceğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi

vekâlet I dlarak aynı hak ve salâhiyetleri haiz bir te
şekkül, (bir meclis âzası olduklarına ve esasen
(3/442)
'bunlar hakkında daha evvel hâkimlere muvazi
REÎS — Tezkereyi okuyoruz.
•bir kanunla tazminat verilmiş olduğuna naza
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine
| ran bu arkadaşlarla ilgili kanunun di gemlerin
Vazife ile yurt dışına giden Ziraat Vekili 1 den bu kadar geç kalması adalete sığmaz.
Kaldı ki arkadaşlar, adedleri bakımından
Nedim ökmen'in avdetine kadar kendisine, Ti- ı
az olan adlî tib müntesipleri tıpkı hâkimler gi
caret Vekili Hayrettin Erkmen'in vekillik etme
bi ne doktorluk edebilir, ne 'her hangi bir mu
sinin, Başvekilin teklifi üzerine» muvafık görül
ayenehane açabilir, ne de dışarıda tevaggul
müş olduğunu saygı ile arz ederim.
edeceği
başka bir mesleke geçdbilir. Bu kabil
Reisicumhur
külfetlerin
ne kadar ağır olduğunu bilirsiniz.
C. Bayar
. REİS — Aziz Beyefendi, teklifinizin gün
R E l S — Ittılaınıza arz edilmiştir.
deme alınması hususunda konuşmanızı rica ede
ceğim, bunun dışında lütfen konuşmayın.
3. — Mardin Mebusu Aziz TJras'ın, Adlı Tıp
AZIZ URAS (Devamla) — Bu arkadaşla
Müessesesi Kanununun 17 nci maddesine bağlı
rın
daha fazla beklemelerine muhali ve imkân
cetvelin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi
vermemenizi
temenni ederim, Gevat Ülkü Bey
nin ruznameye alınmasına dair takriri (2/234,
!
arkadaşımızın
beni destekliyeceğini ümidede4/141)
rek, Heyeti Umıımiyeden de bu teklifimin ar
REÎS —- Takriri okuyoruz efendim.
tık iyi bir şekilde sonuca bağlanmasını rica
ederek kürsüden ayrılıyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Yüksek Reisliğine
Adlî tabiplerin tazminatı hakkında 5.XII. 1959
talihinde verdiğim kanun teklifim encümenlerce. intaç edilmediği ve aradan yedi ay geç
miş bulunduğu cihetle, Umumi Heyette muzakeresine delâletlerini arz ederim.
14 Temmuz 1959
Mardin Mebusu
Aziz Ura s
REİS — Takrir sahibi buyurunuz efendim.
AZİZ URA S (Mardin) — Arkadaşlar, adlî
tabiplerin tazminatı hakkındaki cetvelin değiştirilmesine mütedair kanun teklifim, yedi
ay evvel B. M. Meclisi Riyasetine tevdi edilinişti. Yüksek Mecliste görüşüldüğü sırada bu
kanım tefeli fim in Muvakkat Encümende görüş ütmesini de istirham etmiştim. O sırada, Bütçe Komisyonu Reisi arkadaşım imsak buyurdülar ve kanuni yollardan geçmesi lâzımgeldiği düşüncesiyle Muvakkat Encümen kuralmasına dair verilen takrir 'küçük bir ekseriyetle reddedilmişti. Ama aradan yedi ay gibi bir
zaman geçti. Benim teklifim Adalet Encüme
nine gitti. Adalet Encümeninde bu teklif iltifat gördü. Cevat Ülkü bey arkadaşımın ben
denize söylediklerine nazaran (hattâ nihai safbadadır. Ama arkadaşlar, adlî tabiplerin Ada
let Bakanlığı bünyesinde ve hâkimlere muvazi
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REİS — Bıırhanettiu Onat.
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar! Tabibi adlîsiz mahkeme ol
maz. Eğer biz tabibi adlîleri tatmin etmezsek,
hakikaten adedleri çok az kalmış olan bu mes
lek erbabı adalet kadrosundan silinip gidecek
ve adaletimizin bir kolu mefluç kalacaktır.
Adaletin/tevziine ışık tutan, onu aydınlatan
bu müesseseyi bir an evvel kurtarmak istiyor
sak Aziz Uras arkadaşımın teklifi veçhile bu
nun gündeme alınmasını ve kanunun bir an
evvel çıkmasını ben de hassaten rica ederim,
RElS — Encümen, buyurun.
ADLÎYE ENCÜMENİ REİSÎ CEVAT ÜL
KÜ (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, Adlî
Tıp müessesesinin ehemmiyeti hakkında arka
daşlarım kıymetli fikirlerini sizlere sundular.
Muhakkak ki, bunun aksine bir mütalâa serd• etmeye imkân yoktur. Bu itibarla daha evvel
Yüksek Heyetinizce, hâkimlere verilmiş olan
Ödenek misillû, tazminat verilmesi bu müesse
se müntesipleri için de kabul Duyurulmuştu.
Bu kere Adlî tabiplerin ödeneklerinin artırıl
ması hakkında Aziz Uras arkadaşımızın teklifi
encümenimize gelmiş bulunmaktadır. Bunun
heyeti umumiyesi üzerindeki müzakerelerden
sonra kabulü cihetine gidilmiş ancak hâkim
lerin derece ve kadro durumlarına göre kabul
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edilecek esaslarda tenazuru temin etmek bakı- I onlar sadece meslek aşkıyle' kendilerini oraya
bağlamışlardır. Bugün belki de taşıdıkları bü
ramdan verilecek ödeneğin tesbiti Su Komis
yük
titre rağmen, vasati kazancın altında bir
yona verilmişti. Su Komisyonunun fazla yük
maaşla ve büyük bir feragatle vazife ifa et
lü olan işleri dolayısiyle elinde bulunan bu
mektedirler.
işin neticesi alınamamıştır. Mamıafih bu işin
Bu müessesenin ehemmiyeti üzerinde dur
ehemmiyetini encümenimiz de teslim etmekte
muyorum, bu, Yüksek Heyetinizin malumudur.
olduğundan, bizim de Heyeti Umumiyenizes
Çünkü, bâzan vereceği bir tek raporla çok ka
tasvibinize iktiran ederse, bir takririmiz var
ranlık bir cinayetin tamamiyle aydınlanması
dır ki, Adliye ve Bütçe Encümenlerinden seçi
mümkün olabilmektedir. Böylece hak ve hukuk
lecek beşer kişiden mürekkep bir Muvakkat
ortaya çıkartabilmekte ve hakiki mücrim tef
Encümende görüşülmesi hususundadır. Zanne
rik edilebilmektedir. Bu derece adliyemiz içinde
derim Aziz Uras arkadaşımız da bu teklifimi
ehemmiyeti derkâr bulunan bu müesseseye kar
ze iştirak ederler..,
şı Yüksek Meclis olarak müştereken ifa edece
AZÎZ URAS (Mardin) — İştirak ediyorum.
ğimiz vazifenin ehemmiyetini son sözüm olarak
ADLÎYE ENCÜMENİ REÎSÎ CEVAT ÜL
tekrar edeyim: Bu mevzuda encümen Reisinin
KÜ (Devamla) — Kendileri do bu işin Muvak
teklifinin desteklenmesini rica ederek bu işin
kat Encümende görüşülmesi teklifine iştirak
bir an evvel hallini istirham ederim.
ediyorlar. Takririmizin nazara alınmasını arz
REÎS — Burhanettin Onat.
ve teklif ederim.
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) —. Muh
REÎS — Rüknettin Nasıılûoğlu
terem arkadaşlar, Adliye Encümeni Reisi arka
RÜKNETTÎN NASUHÎOĞLU (Edime) —
daşımızın gösterdiği anlayıştan dolayı bilhassa.
Aıkadaşlar; bu Tıbbı Adlî müessesesinin adalet I teşekkür ederim. Yalnız, Adliye ve Bütçe encü
camiası içindeki ehemmiyetini takdir buyurur- I menlerinden teşkil edilecek bir muvakkat encü
sunuz. Ben bu mevzuda vazifeli olduğum za- I men marifetiyle bu işin incelenmesi yolundaki
manda dolaştığım ceza evlerinde aylarca bek- I teklifleri, Aziz Uras arkadaşımızın teklifinin
\\yen mevkuflar, şu veya bu lekenin ne lekesi I reddedilmesiyle beraberdir, farkı yoktur. Çünkü,
olduğunun tesbiti için beklediklerini tazallüm- I bir muvakkat encümen teşkil edilecek. Ne zaman
la bana söylemişlerdir. Memleketin Şarkından, I toplanacak bu encümen? En çabuk Teşrinisanide!
Garbından birçok parçalar geliyor. Bunlar îs- I Teşrinisaniye kaldıktan sonra normal encümen
tanbul Tıbbı Adlî Müessesesinde duruyor ve I lerden geçerek pekâlâ nihayet bir haftta gecik
hattâ belki vasıflarını binnetiee adalet mües
me ile bu iş çıkabilir.
sesesi karar imkânını kaybediyor. Bu itibarla I
Arkadaşlar, meselenin esası üzerinde tekrar
bu müessesenin kuvvetlenmesi, canlanması için I başınızı ağrıtacak değilim. Mesele mühimdir, bu
lâzımgelen bütün tedbirin alınmasını, bilhassa I müessese mühimdir. Bu sıcaklarda toplandığı
işin içinde bulunmuş bir arkadaşınız sıfatiyle,' I mıza göre kerem buyurun,, bunu gündeme ala
Yüksek Heyetinizden arz ve rica ederim.
I lım, iyi ve hayırlı bir iş yapmış oluruz. /
REÎS — Takrir sahibi.
REÎS — Başka söz istiyen var mı?..
I
AZÎZ URAS (Mardin) — Bendeniz Cevat
Buyurun, Mahmut Güçbilmez.
I
Ülkü Beyin teklifine iştirak ediyorum, şu şartla:
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Muhte
rem arkadaşlarım, mevzuun ehemmiyeti Yük- I Ümidederim ki, bu içtimada, tatilden evvel bu
sek Heyetinizce etrafiyle malûm olduğu için I işin getirilmesini mümkün olacaktır. Uzun bir iş
ariz, amik mâruzâtta bulunmayacağım. Ancak, I değildir. Esasen Bütçe Encümeni bu iş üzerin
Adlî Tıp müessesesini bundan birkaç ay evvel I de büyük bir hassasiyet göstermiyecektir. Çünkü,
ziyaret etmiş bir arkadaşınız olarak, bizzat gör- I bütün portesi bir sene için 82 400 liradır...
HALİL ÎMRE (Balıkesir) — Portesi ile alâ
düklerimden aldığım intihaların tesiri altında I
kası
yok.
bulunan naçiz bir arkadaşımız olarak arz ede- I
AZÎZ URAS (Devamla) — Bu kadar bir iş
yîiTi ki, bu mevzuda ne kadar titiz, ne kadar I
seri ve ne kadar sehil davranırsak o derece I tir. Daha fazla külfet tahmil etmediğine göre
isabet etmiş olacağız, öyle kıymetler vardır ki, | Cevat Bey arkadaşımın fikrine iştirak ederim.
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&öylc olmadığı takdirde Burhanettin Beyin
söylediği gibi bugün burada görüşülmesini istir
ham etmekteyim.
REİS — İzzet Akçal.
İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşla
rım, Adlî Tıp Müessesesi, bugün hakikaten üze
rinde durulmayı ieabettirir bir müessese olarak
gözümüze çarpmaktadır. Bu müessesede çalışan
hekimler hariçte vazife göremezler. Aziz Uras
arkadaşım, işin yalnız bir cephesini tutmuş, bun
lara verilmesi lâzımgelen tazminatın hâkimler
gibi yükseltilmesini talebediyor. Teklifi bu.. Fa
kat dert bununla halledilemez, giderilemez. Bu
müesseseyi arzu edilen şekilde ve istikamette iş
letebilmek için yapılması lâzımgelen birçok şey
ler vardır, alınması icabeden tedbirler vardır.
Derhal bu teklifi gündeme alıp burada kanunlaştırdığımız takdirde, portesi, kendilerinin de
söylediği gibi, senede £2 bin liradan ibaret de
ğildir. Bu parayı alacak, Adlî Tıpta bugün ka
nuni kadroları dolduracak kadar hekim yoktur.
Hekimlerin toplanması, ihtisas yaptırılması ve
ondan sonra da paranın sarf edilmesi icabetmektedir. Sene sonuna kadar verilecek olan para
tahsisat miktarını geçmiyecektir. Ama bu da dâ
vayı halletmiyecektir.
Bu itibarla Adliye Encümeni Reisi arkadaşı
mızın teklifleri yerindedir. Bu işi, bir karma ko
misyona verelim, bu komisyon toplansın, dâva
belli, bu dâva üzerinde eğilsin, en kısa bir za
manda, yani bu toplantı devresinde, yarın hemen
toplansın, raporunu hazırlasın, Heyeti Celilenize
getirsin ki, işi esasından halledelim.
Aziz Uras arkadaşımızın teklifi dâvayı hallet
miyecektir. Bu itibarla, hemen gündeme alınma
sına bendeniz şahsan taraftar değilim.
REÎS — Encümen, buyurun.
ADLÎYE ENCÜMENİ REÎSİ GEVAT ÜLKÜ (Aydın) — 'Efendim; Muvakkat Encümen
teşkil edilmesi hakkındaki teklifimizin Burhanet
tin Onat arkadaşımızın beyanı veçhile ileriye ta
liki istihdaf eder mahiyet taşımadığını bir kere
daha tebarüz ettirmek isterim. Bu müesseseye ve
tabiplere, hâkimler misillû ödenek tanıdık. Şim
di yapacağımız yine aynı tenazuru teşkilen ya
pılacak zamdan ibarettir. Adlî Tıp Müessesesinin
istenildiği şekilde işletilmesi tedbirlerinin düşün
cesi ise ayrı bir husustur. O bakımdan tasvip bu-

Öîl

vurursanız encümenimiz azalarından arkadaşla
rımızı tefrik etmeye hazırız, bu itibarla başka
bir mânaya atfetmemelerini Burhanetttin Onat
arkadaşımızdan rica ederim.
REİS — Efendim, bu iş gündeme alınmadık
ça Muvakkat Encümene havalesi mevzuubahsolamaz. Bu sebeple gündeme alınmasını reylerinize
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler...
Gündeme alınması kabul edilmiştir.
4. — Adliye Encümeni Riyasetinin, Mardin
Mebusu Aziz Uras'ın, Adlî Tıp Müessesesi Kanu
nunun 17 nci maddesine ekli cetvelin değiştiril
mesine dair kanun teklifinin kurulacak muvak
kat bir encümende görüşülmesine dair tezkeresi
(2/234, 3/443)
REİS — Şimdi, Muvakkat Encümen teşkili
hakkındaki tezkereyi okuyoruz:
Yüksek Reisliğe
Mardin Mebusu Aziz Uras'm 6119 sayılı Adlî
Tıp Müessesesi Kanununun 17 nci maddesine
ekli cetvel kaldırılıp yerine bu kamına bağlı bir
cetvelin ikamesine dair kanun teklifi, Ad
liye Encümeni ile Bütçe encümenlerine havale
kılınmış bulunmaktadır.
Halen encümenimizde müzakere mevzuu olan
mezkûr teklifin ehemmiyetine binaen Adliye ve
-Bütçe encümenlerinden tefrik olunacak beşer
azadan terekkübedecek Muvakkat bir encümende
görüşülmsinin Yüksek Meclise arziyle karara
raptını saygıyla istirham ederim.
Adliye Encümeni Reisi
Aydın
Cevat Ülkü
REİS — Efendim, arkadaşlarımız arasında
tereddüt hasıl olduğunu görmekteyim. Encü
men bunu her zaman istemek hakkına sahiptir,
bu hususta Dahilî Nizamname de sarihtir. En
cümen, muvakkat bir encümen teşkilini teklif
etmektedir; bu encümenin kurulması reylerinize
vabestedir. Binaenaleyh Adliye ve Bütçe Encü
menlerinden alınacak beşer azadan mürekkep
Muvakkat bir encümen teşkilini reylerinize arz
ediyorum, kabul edenler.^\Etmiyenler... Kabul
edilmiş, kanun teklifi de encümene verilmiştir.
Sual takrirlerinden müzakereye devam edi
yoruz efendim.
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SUALLER VE CEVAPLAR

A — ŞİFAHÎ

SVALLEH

t. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, muh
telif tahsil müesseselerinde
okuyan askeri öğ
rencilerle, er, onbaşı ve kıta çavuşlarının harç
lıklarının artırılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair sualine Millî Müdafaa Vekili Elem
Menderes'in şifahi cevabı (6/298)
REİS -— Sual sahibi arkadaşımı/
Millî Müdafaa Vekili arkadaşımız da
Suali okutuyorum.

Ö : İ

erlere 5 - 7,5; onbaşılara 7,5 - 10 ve çavuşlara
15 - 20 lira arasında harçlık--verilmesi teklif edil
mektedir ve halen Maliye Vekâletinin tetkikinde
olduğunu arz eylerim.
REÎS — Sual cevaplandırılmıştır.
2. — Sivas' Mebusu Ahmet Yümaz'ın, buğ
day- fiyatımn artırılması hususunun
düşünülüp
düşünülmediğine dair Ticaret Vekilinden şifahi
suali (6/290)

burada.
burada.

23 . IX . 1958
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine
Aşağıdaki sorumun Millî Müdafaa Vekili ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına dela
letlerini saygılarımla rica ederim.
Ankara
Selim Soley

RE] İS —- Sual sahibi arkadaşımız buradalar
mı? (Yok sesleri) Sual sahibi arkadaşımız bura
da bulunmadıklarına göre sual tahrirîye kalbedil mistir.
*
S. ----- Ankara Mebusu Selim Soley'in, El ve
Ii alık Kurumunun çeşitli yiyecek maddeleri sat
ması sebebine dair sualine Ticaret Vekili Hay
rettin Erkmen'in şifeûıi cevabı (6/358)
IIKİS - - Ticaret Vekili arkadaşımız burada
lar,' sual sahibi de buradalar, suali okutuyorum.

Astsubay okulu, askerî ortaokul ve lise taiebeleriyle, Harb Okulu ve diğer yüksek tahsil
müesseselerinde okuyan askerî öğrencilerin ve
er. onbaşı ve kıta çavuşlarının bugünkü çok az
miktardaki harçlıklarının artırılması düşünü
lüyor mu? Düşünülüyorsa, ne zaman, ve ne mik
tarlara çıkarılacaktır?
REİS — Buyurun Millî Müdafaa Vekili.
MİLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ ETKİM MEN
DERES (Aydın) — Muhterem
arkadaşlar;
1. Harb okulları ile üniversitelerin muhte
lif fakülteleri ve yüksek okullarda Millî Müda
faa Vekâleti hesabına okuyan askerî öğrencile
rin birinci .sınıfta 35, ikinci sınıfta 40, üçüncü
sınıfta 50, dördüncü ve mütaakıp sınıflarda 60
lira harçlık almalarını muhtevi kanundaki hü
küm Millî Müdafaa Encümeninde kabul edilmiş
ve Maarif Encümenine sevk edilmiştir. Bu hü
küm (Harb okulları kanunu) lâyihasının 13 neü
maddesindedir,
2. Askerî lise ve ortaokul öğrencileri harç
lıklarının, lise derecesinde 15, ortaokul derece
sinde 7,5 liraya yükseltilmesi hakkındaki kanun
lâyihası vekâletlerin mütalâasına arz edilmiş,
müspet cevaplar alınmış ve son olarak Maliye
Vekâletinin tetkikinde bulunmaktadır.
3. Erat harçlıklarının artırılması hakkında bir kanun lâyihası hazırlanmıştır. Bu lâyiha ile

VE CEVAP LANI

4 . X , 1958 '•
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetim!
Aşağıdaki sorumun Ticaret Vekili tarafından
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerini say
gılarımla, rica ederim.
Ankara Milletvekili
Selim Soley
M t ve Balık' Kurumunun kuruluş gaye ve
maksatlarından ayrılarak vita, saha, Amerikan
yağ ve peynirleri ve et ve balık mefhumuyla alâ
kası olmıyan çeşitli yiyecek maddesi satmasının
ve bir mahalle bakkalı haline getirilmesinin se
bebi nedir?
R E İ S - Ticaret Vekili..
TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ÜRK
MEN (Giresun) — Et ve Balık • Kurumu satış
mağazalarında çeşitli yiyecek maddeleri satılması
sebeplerine dair sayın Ankara Mebusu Selim So
ley'in şifahi sual takririne cevabımı arz. ediyo
rum.
Muhterem arkadaşlar, K/87.1 sayılı koordinas
yon karariyle kurulan Et ve Balık Kurumunun
esas vazifesi, et ve balık işlerini tanzim etmek,
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ticaret, istihsal ve sanayi ile meşgul ' olmak ve
bunlarla alâkalı etüd ve araştırmaları yapmaktır.
Et, balık ve bunların mamullerinin müstehlike
en müsait sıhhi ve modern şartlar dâhilinde sa
tılmasını temin ve ayrıca bu ticaret şubesinde ça
lışan esnafa numune olmak maksadiyle açılan sa
tış mağazalarında, diğer bâzı gıda maddelerinin,
nebati margarin yağları ile Amerikan istihsal faz
lalarından, bu husustaki anlaşmalara tevfikan Et
ve Balık Kurumuna ithal, ettirilen, tereyağı, süt
tozu ve peynirlerin satışa arz edilmesi, hem müs
tehlike bir kolaylık temini hem de mağaza mas'raflarının düşürülmesi bakımından faydalı görül,müştür;
Tâli derecede kalan bu faaliyetin, esas faaliyeti hiçbir suretle aksatmıyaeağmı arz ederim;
UEÎS — ıSelim ıSoley.
SELÎM SOLEY ı(Ankara) — Muhterem ar
kadaşlarım, çok muhterem Ticaret Vekili Beyefendinin verdiği izahat maalesef noktai nazarıma uygun değildir. Şöyle 'kî : Et ve Balık Ku
rumu, bidayette Toprak 'Mahsulleri Ofisinin
bünyesi içerisinde 'kurulmuştur. Fakat, «et» ve
«balık» mefhumlarını Toprak Mahsulleriyle alâkah bulmıyarak, 1953 senesinde çıkarılan bir
kanunla Et ve Balık Kurumu teşekkül etmiştir.
Şimdi, Et ve Balık Kurumunum ana gayesini
şu şekilde tevhidetmişlerdir. Hayvancılığın ve
balıkçılığın inkişafını sağlıyaeak, bu iki ana istihlâk maddesinin istihsalden istihlâke kadar
her türlü safhasında 'bir nizam ve intizam kuracak; pazar ve fiyat rejimini emniyette tutacalk, istikran sağlıyaeak, hayvan neslini ıslah
edecek, müstahsilin her çeşit malzeme ihtiyaçlarını karşılıyacak, hayvan ve 'balık mahsullerini
değerlendirecektir. <Bu işleri, yapabilmesi için
Et ve Balık Kurumuna, daıha bidayeti teşekkülü sırasında muhtacolduğu yatırımları sağlamak
üzere, 120 milyon liralık !bir sermaye tahsis edilmiş ibulunuyordu. Et ve Balık Kurumu teşekkül
ettikten sonra 'birisi et mevzuunda diğeri de bahk mevzuunda, olmak üzere iki iş programı hazırladı. Fakat bu hazırladığı iş programları asla tatbik edilemedi. Bunun yerine Et ve Balık
Kurumu hepinizin bildiği gibi Vita yağı, Sana
yağı, Ermiş konservesi ve saire gibi şeyleri satmaya. başladı. İşte bugünkü haliyle Et ve Balık
Kurumu, milyonlarca sermayesine, 'büyük tesis
ve idare mekanizmasına
rağmen bir mahalle
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I bakkalı 'haline getirildii. E t ve Balık Kurumu i§
programına göre balık istihsal miktarını, yeni
av yerlerini ve optimal av kesafetini t'esbit ede
cek, sularımızda 'balıkçılık baikımından Ibütün
imkânları sağlıyaeak, bunları
ihracata kadar
mevcut depolarda muhafaza edeek ve böylelik
le her an memleket dâhili istihlâk ve gerekse
ihraç için gerekli depoları yapacaktı. Tatbikat
hiç de böyle olmamış, E t ve Balık Kurumu ken
disinden beklenilen Mzmetlerd'eın uzaklaşmıştır.
1953 te hazırlanmış olan iş programlarından ve
I Toprak Ofisten ayrılırken kanunla kendisine
I verilmiş olan vazifelerden hiçbirini yapmaz ol
I muştur. O ka'dar yapmaz olmuştur ki, karasula
I rımızdan balık kaçıran Yunanistan bumu iyi bir
I şekilde kullanıyor ve Amerika'ya ihrac'ediyor.
Biz büyük ölçüde balık servetine malik olduğu
muz halde, mahalle 'bakkallığından yakamızı
I kurtaramıyoruz. Biz balık tutmaktan, balık te
I sisleri kurmaktan çok uzağız. (Bu tesisleri ne
kadar boşa kullamdığımızı anlamak için bütün
Karadeniz kıyısına serpiştirilmiş olan Ibüyük öl
çüde,
büyük masraflarla
meydana getirilmiş
I
olan
soğuk
depoların
içinde
bir tek dâhi balık
I
I bulunmadığını, buna mukabil soğuk depoların..
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
j

NUSRET KİRİŞGÎOĞLU (Sakarya) — So
ğuk depo değil, soğuk hava deposudur.
SELİM SOLEY (Devamla) — O eski tâbir
dir. Yeni tâbiri soğuk depodur. İçinde hava mu
hafaza edilmez. OSoldan, «Sizin gibi soğuk»
sesleri)
BEİS — Karşılıklı konuşmayın.
SELİM SOLEY ('Devamla) — Ben soğuk de
po diyorum, birisi, biliyor zannediyor, soğuk ha
va diyor, güya düzeltmiye çalışıyor. Ben de izah
edi'yorum, soğuk hava değildir, bu eski terim
dir, şimdiki tâbir soğuk depodur
diyorum.
(Gülüşmeler)
işte ıbu soğuk depolarımız bize milyonlarca
liraya mal olmuştur. Bu soğuk
depolarımızın
bugün bâzıları, Amerikalilanın normal depo ih
tiyaçları giderilsin diye onlara kira ile veril
miştir....
REİS — Cümlenizi tamamlayınız efendim.
SELİM SOLEY (Devamla) — Bu görüş bel
ki yerindedir. Soğuk depo yerine alelade bir ar
diye vaziyetine sokulmuş olsa onlara bu emri
verenlerin ve bu teklifi kabul edenlerin hakkı
dır. Fakat biz Et ve Balık Kurumuna tajhsis et
tiğimiz milyonlarca liranın dönsün dolaşsın, ar-
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diye şekline »okulsun, ibuna taraftar değiliz.
Ii ardiyeler haline geldiği yolundaki iddiaları da
San sözüm şu ki, E t ve ©alık (Kurumu mahal
hilafı hakikattir. Bu depolar balık, et, sebze,
le ibakkallığından elini çekmleli, memleket ser- I bunun dışında diğer gıda maddeleri, meselâ
vetlerine elini uzatmalıdır.
peynir ve yumurta muhafaza etmek maksa
BEİS — Ticaret Vekili
diyle yapılmıştır. Hangi gıda maddesi için bu
TİCARET VEKÎLÎ HAYRETTİN ERKMEN
depoya müracaat vâki olursa o maddeler alı
(Giresun) — Muhterem arkadaşlar, sual sahibi
nır, muhafaza edilir. Bu da o depoların alela
arkadaşımız izahatımın noktai nazarlarına uy
de ardiye haline gelmesi demek değildir. O
madığını beyan ettiler. Elbette izahatımı nok
depolarda sebze muhafaza edilir, yağ muha
tai nazarına uydurmaya mecbur değilim.
faza edilir, yumurta muhafaza edjjir, peynir
muhafaza
edilir. Bütün bu muhafaza edilen
Esasen kendileri bir noktai nazarı değil, mu
maddeler
halkımızın
ana gıda maddeleridir.
ayyen hususları söylemek maksadiyle sual ver
Son söz olarak ben de şunu ifade edeyim;
miş olduklarını, dinliyen arkadaşlarımız tesbit
arkadaşımız biraz evvel konuşurken Tevfik
etmiş bulunuyorlar. Sual sahibi arkadaşımız,
İleri Bey arkadaşımıza; senin bu işlere akim
Et ve Balık Kurumunun Kuruluş Kanununa
göre çalışmadığını beyan ettiler. Tashih ede- I ermez, sen barajlardan bahset demişlerdi. (Sağyim, henüz Kuruluş Kanunu çıkmış değildir. Ij dan, «Bu sözlerin sualle ne alâkası var?» sesleri)
Ben de şimdi kendilerine diyorum ki; senin
(Sağdan, «Kararname» sesleri) Evet, bir Ka
de bu işe akim ermez, bu, iktisadi ve ticari bir
rarname vardır. Et ve Balık Kurumunun va
mevzudur. Bu işler şuhede yoklama kaçağı ve
zifesinin ne olduğunu izahatım arasında beyan
bakaya
takibine benzemez. (Soldan, alkışlar,
ettim.
Sonra, 4Yunanistan, bizim karasularımızdan Ij sağdan gürültüler)
REİS - - Simi sahibi.
balık avlayıp Amerika'ya ihraceder.» dediler.
Burada da hatası var; Yunanistan Amerika'ya
SELİM SOLEY (Ankara) — Arkadaşlarım,
balık ihracetmez. Böyle bir şey yoktur.
muhterem Ticaret Vekilinin eski meslekimle alâSonra, Et ve Balık Kurumu denizlerin za- II kah beyanlarını lâtife addederim. Çünkü kendibıtasiyle vazifeli bir teşekkül değildir, ticari,
I leriııin bilmeleri gerektir ki, seçimlere girebilmek
iktisadi bir teşekküldür.
I için yarbaylıktan istifa etmiş olan Selim Soley
Şimdi, buyururlar ki; «Et ve Balık Kurumu
bugün karşınızda iki lisan konuşan ve hukuk
iş programlarını tatbik edememiş. Esas işini
mezunu bir arkadaşmızdır. (Sağdan, bravo sesbırakmış mahalle bakkallığına başlamış.»
I leri) Hukuk tahsilini en az içinizde en çok bilen Bendeniz demin burada; Et ve Balık Ku- II le.ı* kadar yapmıştır.., (Soldan, gürültüler)
rnmunun kendi mevzuu iştigali dışında neler
REİS — Selim Bey, Vekil Bey sualinize vâki
sattığını ve bunun tâli bir meşgale olduğunu
cevabının
sonunda size latifesini yaptı ve hemen
ifade ve bunun müstehlike bir kolaylık olsun
kürsüyü
terk
etti. Eğer devam etse idi kendisine
diye yapıldığını arz etim. Arkadaşımız bunu I
do müdahale edecektim. Siz ise bu latifeye cevap
istemez görünüyorlar. Kendisinin bu husustaki
vermekle başlıyoı*sıınuz. Evvelâ esas üzerindeki
noktai nazarına bir diyeceğim yoktur. Her hal
I
de bâzı bakkalların noktai nazarlarını müdafaa I cevabınızı verin.
SELİM SOLEY (Ankara) — Arkadaşlar,
etmeyi müstehlikin müşterek menfaatlerini mü- I
şimdi esasa temas edeceğim. Kendileri de beyan
dafaa etmiye müreccah görüyorlar. (Soldan,
bravo sesleri)
II ettiler ki, iş programına göre içerisine et ve ba
lık mahsulleri konulması için yapılmış olan depo
Et ve Balık Kurumu vazifesinden inhiraf
lar bugün âdeta modern birer sebze hali duru
etmemiş; teshit ettiği iş programını tatbika de
mundadır.
Bugün memleketin hiçbir yerindeki
vam etmekte olan bir teşekkül olmuştur. Di
ğer hususat, tâli ve müstehlike kolaylık sağla- II soğuk depoda şu anda bir tek hamsi dahi yoktur.
mak maksadiyle yaptığı işlerdendir ve bunlar, I (Soldan, «mevsimi değil» sesleri)
REİS —• Efendim hatibin sesi duyulmuyor,
esas işleri içinde, çok küçük nispetler ile ifade I
edilebilecek hadlerdedir. Soğuk hava deposu, I lütfen sükûneti muhafaza edelim, müdahale etmisoğuk depolar diye bahsettiği depoların alelade I| yelim, beyler.
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REÎS — Adliye Vekili.
ADLÎYE VEKÎLÎ ESAT BUDAKOĞLU
(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, Fethi Ülkü
arkadaşımızın sualine cevap arz ediyorum.
Çocuğun himayesi mevzunuda şüphesiz ki,
çocuk mahkemelerinin yeri ve rolü mühimdir.
Vekâletimiz de bunu uygun görmektedir. Fakat
mahkemelerin ihdası keyfiyeti sadece bir kanun
mevzuu değildir. Her şeyden evvel bu mahkeme
lerde vazife görecek, bunların hususiyetine göre
yetişmiş elemanın mevcudiyeti şarttır. Bugün bu
bakımdan ihtiyaca kâfi gelecek kadroyu doldura
cak elemanımız yoktur.
Diğer taraftan da çocuk ıslah evlerinin de
buna muvazi olarak ihtiyaca tekabül edecek bir
seviyeye gelmesi lâzımdır. Halen Keçiören'deki
Islah Evi ihtiyacı karşılıyamamaktadır. Fakat,
îzmir ve Elâzığ'da da ıslah evleri inşa halinde
dir. İzmir'deki bitmek üzeredir. Elâzığ'daki de
daha sonra hizmete girecektir.
(lerek eleman, gerek müessese ihtiyacı bakı
mından her şey tamamlanmadan kısa bir tarihte
çocuk mahkemelerinin açılmasını ümitli görme
mekteyim. Bu binalar bittikten sonra ve gerekli
elemanlar yetiştirildiği zaman açacağız.

SELİM SOLEY (Devamla) — Arkadaşlar,
bugün medeni âlem suni göller yaparak suni ba
lık yetiştirirken bize İrak petrolleri kadar servet
getirecek balık mevzuunu ihmal ediyor, ondan
sonra da buraya çıkıp bu mevzuu ele alarak alâ
kalıları ikaz eden arkadaşları şu veya bu şekilde
itham ediyoruz. Bu işin çaresi bu değildir. Bu
işin çaresi, benim burada bu mevzuu anlamadı
ğımı zannetmek değildir. Bu işin çaresi, alâkalı
ların kulağını çekmekle olur. Bu iş, orada bura
da, parti kapatırım diye propaganda yapmakla
olmaz. Ağzını kapatmasını bilmelidir. (Soldan,
gürültüler, «nerede nerede?» sesleri)
REİS — Sual cevaplandırılmıştır efendim.
4. — Elâzığ Mebusu Nâzım öztürk'ün, Şark
Kromları Guleman Müessesesinin 1959 yılı i-ş
programına dair Sanayi Vekilinden şifahi sustli
(6/34$)
REÎS — Soru sahibi arkadaşımız burada mı
efendim?. (Yok sesleri)
Sual, tahrirî suale kalbolunmuştur efendim.
5. — Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, Çocuk
mahkemeleri kurulması hususunda ne düşünül
düğüne dair sualine Adliye Vekili Esat Budakoğlu'nun, şifahi cevabı (6/350)
REÎS — Sual sahibi burada mı efendim?. Bu
rada. Adliye Vekili de burada. Suali okuyoruz
efendim.
15 . XII . 1958
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek
Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Adliye Vekili tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet
buyurulmasım saygılarımla rica ederim.
Tunceli
Fethi Ülkü
Çocuk himayesi konusuna önem veren mem
leketlerde çocuğun akıl, ruh ve beden sağlığı ve
eğitiminin ve kimsesiz çocukların korunmasının
ihtisas elemanlariyle teçhiz edilmiş çocuk mahke
melerinin teminatı altında oluşu karşısında Adli
ye Vekâletimiz çocuk koruma işiyle ne derece alâ
kalıdır?
Çocuk mahkemelerinin kurulması düşünül
mekte midir? Düşünülmekte ise, bu teşebbüsü
gerçekleştirmek için ne gibi tedbirler alınmıştır?

-
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REÎS — Sual sahibi.
FETHÎ ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem arka
daşlar^. âtisini sağlam temellere istinadettirmek
ist iyen milletler hiç olmazsa âtinin bugünden
nüvesi olan çocuk neslini ihya ve onu mütekâmil
hale getirmeye gayret sarf ederler, memlekette
her türlü yolsuzluğun ve çöküntünün menşeini
bunu yapan kimselerin küçük yaşta aldıkları
terbiyede aramak lâzımgelir. Bunun için ilerde
vâridolacak hataları zamanında önlemek ancak
çocuklarımızı himaye ve ihtiyaçlarını karşılamak,
muhtaç ve müstahak oldukları şeyleri vermekle
mümkündür. Bunun sadece iyi niyete bağlı oldu
ğunu, iyi niyetle halledilmesi mümkün olduğunu
iddia etmek kabil değildir. Nitekim, bizde birkaç
asırdan beri çocuk haklarını himaye için birçok
teşebbüsler vücut bulmuştur. Fakat bunların
hiçbiri arzu edilen mânada çocuk himayesini
gerçekleştirmeye muvaffak olamamıştır. Bu an
layış ve ihtiyaç çocuk haklarının diğer yetişkin
lerin hakları gibi adlî teminat altına alınması ne
ticesini doğurmuştur.
Nitekim, 1890 senesinde Amerika'da çocuk
mahkemeleri kurulmasına lüzum hâsıl olmuş ve
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o günden bugüne her gün biraz daha inkişaf
kaydetmek suretiyle son merhalesine erişmiştir.
Malî ve içtimai durumdaki gelişmeler itibariyle
bize benzeyişi bulunan Fransa'da ise 1912 de ço
cuk mahkemeleri kurulmuş ve bugüne kadar da
inkişaf kaydetmiştir.
Şurasını belirtmek isterim ki, çocuk mahke
mesi çocukları mahkûm eden müesseseler değil
dir, katiyen bununla alâkası yoktur. Zocuk mah
kemesi; aile ile çocuk münasebetini ve hükümetle
çocuk münasebetini tanzim eden ve çocuğun ah
lâkını, karakterini ve sağlığını doğrudan doğru
ya kanunlarla teminat altına alan müesseseler
dir. Bu vazifeye göre kendisini lâzım olduğu şe
kilde teçhiz etmiştir. Çocuk mahkemelerinde yal
nız hâkim bulunmaz, onun kendisine mahsus bir
bünyesi vardır. Gocuğun sağlığını kontrol altın
da bulundurmak için hekimler, ruhi aksaklıkla
rını göz önünde bulundurmak için psikolog ve
psikiatrlar bulunur. Çocuk mahkemesi bu teşki
lâtla müstakil olarak ve doğrudan doğruya aile
ve çocukla münasebetini temin suretiyle işler.
Bünyesine getirilen anasız, babasız, kimsesiz ço
cuğun bu teşkilâtla müstakil olarak ve doğrudan
doğruya münasebetini temin suretiyle işler. Kim
sesiz çocuğun bir aile yanma veya ona şefkat
kaynağı olabilecek bir yere yerleştirileceğini ka
rar altına alır. Sakatsa tedavisini üstüne alır,
alâkalı müesseselere sevk eder. Çocukların ken
disine mahsus usulü muhakemesi vardır...
REÎS — Bir dakikanız kalmıştır....
' F E T H İ ÜLKÜ (Devamla) — Bu mahkeme
lerde savcı bulunmaz. Çocuk hakkındaki tahki
kat idari makama verilmez, bu tahkikat- işi ile
jandarma, polis katiyen alâkadar olmaz. Psikia.tr
ve psikologlar ve asistan sosyal gibi bu işte yetiş
miş mütehassıs personeller eliyle cereyan eder.
Hâkim bunların raporlarını okuduktan sonra an
cak alâkadar olur. Çocuk mahkemesi, çocuğun
şahsiyetinin gerektirdiği müesseselerin kurulması
için ilgili vekâletler arasında iş birliği temin
eder.
Yeldi Beyefendi buyurdular; ancak bir iki
yerde çocuk ıslah evleri mevcuttur. Hıu* ve
kâletimiz çocuğun himayesi hususunda kendisi-'
ne düşen hissenin ancak küçük bir kısmını
yapmaktadır. Bu işte en çok mesafe almış olan
Maarif Vekâletidir. Fakat, elbette Maarif ve
killeri itiraf etme durumundadırlar ki, henüz
çocuk dâvası halledilmekten cok uzaktır.

C :1

REİS — Müddetiniz bitmiştir, efendim.
FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — Bir dakika
müsaade rica ediyorum. Vilâyetlerde de bâzı
teşebbüsler olmuştur. Bilhassa Mümtaz Tar
kan'm Valiliği zamanında Istahbulda çocuk dâ
vası cidden ele alınmıştı. Fakat, hiçbir zaman
çocuk mahkemelerine gidilmemiştir. Sadece bir
müessese vardır; o da, Ankara'da kurulmuş
bulunan Çocuk Haklarını Himaye Cemiyeti.
Lâkin bir cemiyet olduğu için bu hiçbir zaman
çocuk mahkemeleri 'kudretini gösteremiyecektir, göstermesi de mümkün değildir. Sembolik
bir beşarettir. Zamanım bitmiş bulunuyor. Te
mennini, bu mahkemelerin kurulabilmesi için
şimdiden personel yetiştirme teşebbüsüne giri
şilmesi ve gerekli hazırlıkların yapılmasıdır.
İnşallah Vekil Beyefendi bir konuşma yapar
lar da bendenize bir daha konuşma fırsatını ve
rimler. (Sağdan gülüşmeler)
REİS — Sual cevaplandırılmıştır.
6'. -••- Canlın Mebusu İhımın
Akçaoğlu'nun,
kapsand erdeki veremlilere, dair simline Adliye
Vekili Esat Budakoğlu,nun şifahi cevabı (6/352)
REİS Alâkalı
efendim.

Sual sahibi buradadır.
Vekil buradadır. Suali okuyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Yüksek Riyasetine
Aşağıdaki sorumun Adliye Vekili tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına ^delâletle
rini saygılarımla rica. ederim.
Çankırı Milletvekili
Dr. Dursun Akçaoğlu
Halen hapsanelerdeki veremli miktarı ne
dir? Mevcut veremlilere karşı ne gibi tedbir
ler aldınız f.
REİS — Adliye Vekili.
ADLİYE VEKİLİ ESAT 1HJDAKOĞHI
(Balıkesir) — Mullıterem arkadaşlar, arkada
şımızın sualine cevabımı arz ediyorum:
Halen vekâlete akseden mahkûm
veremli
adedi 250 ile 300 arasındadır. Bunlar için Te
kirdağ'ında 70 kişilik biı* paviyonumuz mevcut
tur. Ayrıca. Eğridir ve Kastamonu Verem has
tanelerinden istifade edilmektedir. Bunların
dışında İzmir ve istanbul'da inşa edilmekte
olan asri ceza evlerinin yanında yüzer kişilik
bu gibi hastalar için hastaneler inşa^edilmekte
dir.
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ÎIEİS — Sual sahibi.
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Muhte
rem arkadaşlar, Sayın Adliye Vekili ceza evlerimizdeki veremlilerin adedini 250 ilâ 300 olarak gösterdiler. Arkadaşlar, bizim memlekette
taramalarla elde edilen netice ortalama % 1,0:i
tür. Halbuki ceza evlerinin içinde Ankara'da
Bundan üç dört sene evvel yapılan
bir
tahkik neticesinde % 1,3 ile % 5 - 10 ara
sında bulunmuştur.
Sadece Ankara
Ceza
Evinde - ki Ankara
Ceza Evi en
modern
ceza
evlerimizden
birisidir - % 3,6 dır.
Yüz binden ziyade mevkuf ve mahkûmu bulu
nan memleketimizde veremli miktarı ortalama
5 - 10 bin arasındadır. Resmî kayıtlara intikal
etmesi lâzımgelen bu miktarın 250 - 300 olarak
gösterilmesi hakikatle ilgisi olmıyan bir beyan
dır.

da da verilmemektedir. Hapsane eza, ceza ver
mek yeri neğildir, kendilerine sorarım, hangi
ceza evimiz hava bakımından normal istiap had
dine uygundur' Hangi ceza evimizde yatan
mahkûmun kalorisi tamdır?
Arkadaşlarım, bugün ceza evinde yatan va
tandaşların dörtte üçü diğer arkadaşlarının artıklariyle nafakasını temin etmektedirler. Bunu
tetkik etmeden huzurunuza çıkmış bir arkadaşı
nız değilim. Ama ne yapalım Tüzük icabı 5 da
kikaya sığdırılan bir müddet zarfında bu kosko
ca memleket dâvasını huzui'unuzda ifade etmeme
imkân yoktur...
BEİS — Bir dakikanız kaldı efendim.
DURSUN AKÇAÜCJLU (Devamla) — Hulâ
sa arkadaşlarım. Adliye Vekilinden istirhamım
şudur: Kendilerine bundan 3 - 4 sene evvel bir
rapor takdim edilmiştir. Bu raporda ceza evlerin
de bulunan vatandaşlarımızın ne kadarının ve
remli olduğu, kendilerine neler yapılması iktiza
ettiği bildirilmiştir. Bendeniz tenkid ederek söyle
miyorum, bu hususta yol da gösterebiliriz. (Sol
dan, göster sesleri, gülüşmeler)
Biraz önce Vekil Bey de beyan ettiler ki, ad
liye bünyesinde veremlileri meydana çıkaracak
ve hastaları tedavi edecek müessese yoktur. Adli
ye Vekâleti bu vazifelerin ifası için Sağlık Vekâ
leti tesislerinden istifade etmektedir. Halbuki
kendi bünyesinde bölge tesisleri kurarak, bölge
dispanserleri ile, bölge tedavi müesseseleriyle
hiç olmazsa ıslah edemediğimiz vatandaşı sakat
bırakmamalarını istirham ederim. Eğer lütfeder
de Fethi Ülkü arkadaşıma bahşetmediğini şimdi
bendenize bağışlarlarsa bu hususta daha geniş
malûmat ve izahat verebilirim.

Şimdi arkadaşlar, ceza evlerimizi, aslında
birer ıslahhane olması iktiza eden ceza evleri
mizi, şu veya bu vesile ile, ister ziyaret maksadiyle, ister şu veya bu vesile ile veyahut ora
daki ceza evinde bir müddet yatıp, çıkan ve
umumi durumu neşreden Subaşı arkadaşımızın
yılbaşında (Allah kurtarsın başlığı altında Ulus
gazetesinde neşrettiği yazıyı okuyorsanız ceza
evlerinin ne kadar gayrisıhhi olduğunu takdir
edersiniz.
Arkadaşlar, bugün ceza evlerinin, arz ettiği
acıklı durum içine giren bir gazeteci arkadaşı
mız tarafından şu şekilde tasvir edilmektedir:
RElS — Dursun Akçaoğlu Beyefendi, sua
liniz gayet sarihtir. «Halen hapsanelerdeki ve
remli miktarı nedir? Mevcut veremlilere karşı
ne gibi tedbirler aldınız?» şeklindedir. Sualini
zin içinde kalmanızı ve lâfzı zahir ve hâs halin
de beyanda bulunmanızı rica ederim.
DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla)
Suali
min içindeyim. İMuhterem arkadaşlarım! Hap
sanelerdeki bugünkü veremli adedi beş binin
üzerindedir. Buna karşı alman tedbirler Ve
kil Beyin beyanına göre 70 kişiyi alabilecek
bir paviyondan ibarettir. Bugün mevkuf ola
rak hapsaneye giren bir veremli tecride tâbi
tutulmadan doğrudan doğruya hapsaneye alın
maktadır. Mahkûmlardan bir kısmı da tecride
tâbi tutulamadığından sağlamlara verem has
talığını aşılamaktadırlar. Bugünkü ceza evle
rimizin hali iç acısıdır. Zaten doğrudürüst gı-
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REİS - Müddetiniz bitti efendim.
Adliye Vekili.
ADLÎYE VEKİLİ tfSAT BUDAKOĞLU
(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, bende
niz suale sadık kalarak istenilen cevabı vermiş
tim. Arkadaşımız, sualin dışına çıkarak ceza ev
lerinin durumuna temas buyurdular. Biz hiçbir
zaman ceza evlerinin durumunun her bakımdan
mükemmel olduğunu beyan etmedik. Kğer, sual
ceza evlerinin durumuna temas etmiş olsaydı, ben
bunlara ait rakamlarla huzurunuza çıkabilirdim.
Fakat şunu ifade edeyim ki, arkadaşımızın
ifade ettiği gibi, ceza evleri birdenbire bu hale
gelmiş değildir. 1950 den bu yana yapılan ceza
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evlerinin adedini şimdi hatırlıyamadığım için I tak adedi 9 000 civarındadır. Hususi hastane
lerle birlikte bu miktar 11 - 12 bini geçmez.
söyliyemiyeceğim, icabederse sonra arz edebilirim.
Şimdi, takdir buyuran, memleketin ihtiyacı
Diğer taraftan ceza evlerindeki mahkûm mik
nın dahi ancak sekizde birfr.i temin edebilen
tarı hiçbir zaman 100 bini bulmamıştır. Arkada
bir vekâlete böyle ayrı bir yük tahmil edilirse...
şımızın bu rakamları nereden aldığını bilmiyo
SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — Bu
rum. Bu miktar, 4-0 - 45 bin civarındadır, asla
rakam 50 senesinde kaçtı?
bunun üstüne çıkmış değildir. Mahkûmlar ara
sındaki hasta miktarı, biraz evvel arz ettiğim
DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Tekadardır. Veremlilerin kendi tesislerimiz ve ay | sisleri, memleketin ihtiyacına Kâfi gelmiyen bir
rıca diğer sağlık tesislerinden, onların tahsis et I vekâletten bu hususta da çalışma ve istifade
tiği paviyonlardan istifade ederek tecridetmeye
istenmesini bendeniz doğru bulmam.
çalışıyoruz. Bu, müşterek vazifemiz icabıdır.
Vekil Bey kalori meselesinden de bahis bu
yurdular. Geçen seneki bütçede bir mahkûma
Gerek sıhhat bakımından ve gerekse muhitine
düşen günlük miktar 23 kuruştu. 419 ncu fas
iras edeceği zarar bakımından tehlikeli olanlar
lın
zannediyorum 20 nci maddesinde, sağlık
tecridedilmektedir. Veremli mahkûm artık ser
hizmetlerine ayrılan miktar 230 bin lira idi.
best bir şekilde dolaşmam aktadır. Hastane mikta
Bu parayı mahkûm ve mevkuf adedine taksim
rı belki azdır. 70 yataklı bir paviyonumuz var
edecek olursanız bir şahsa senede iki lira dü
dır. Burada ceza evinde bulunması gerek keadi,
şer.
İki lira ile sağlık hizmetlerini yürütmeye
gerekse muhiti bakımından zararlı olan mahkûm
imkân var mı? Hele ilâç fiyatlarının üç. misi:
lar tedavi edilmektedir.
arttığı bu zamanda...
Bunun dışında ceza evlerinin yanıbaşmda
REÎS — Dursun Bey; mütemadiyen suali
İzmir ve istanbul'da iki müstakil hastane yaptı
nizin
dışına çıkıyorsunuz.
*
rıyoruz. Daha henüz bitmemiştir. Gıda bakımın
DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) - Ben
dan da tamamen bir vücuda lüzumlu olan kalori
tamamen sualim dâhilinde konuşuyorum.
miktarı fennî şekilde hesabedilerek verilmekte
REÎS — Beyefendi; sualiniz önümde. Ben
dir. Binaenaleyh arkadaşımızın rakamları biraz
hafızadan
söylemiyorum.
mübalâğalı görülmektedir. Adedi ne beş bin ne
DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Şimdi
on bindir, ifade ettiğim miktar civarındadır.
arkadaşlarım; «1950 den sonra şöyle yaptık.
REİS — Sual sahibi.
böyle yaptık», dediler. Ben 1950 den evvel söy
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Muh
le idi, 1950 den sonra böyle olmuştur, demiyo
terem arkadaşlar; evvelâ bana yeniden fırsat
rum. Bir memleket dâvasını huzuranuza getire
verdikleri için vekil beye teşekkür ederim.
rek dile getiriyorum. Şimdi Vekil Beyden öğ
Kendileri mahkûm adedini 40 - 50 bin ola
renmiş bulunuyoruz ki, bugün ıslah edilmesi
rak gösterdi, doğrudur. Ben mevktif ve mah
gayesiyle muvakkat bir müddet için ceza evine
kûm adedi üstünde duruyorum. Biliyorsunuz,
koyduğumuz bu zavallı vatandaşlar, bir de üs
mevkuflar, mahkûmlarla birlikte tutulmakta
telik veremlilerin teeridedilememesi yüzünden
dır. Bunların adedi 110 bin civarında olduğu
hasta edilmektedir. Binaenaleyh imkânlarımız
na göre veremli adedi 5 binin üstündedir. De
nispetinde bu dâvaya el koymak için Vekil Bey
min verilen rakamlara göre ise bu nispet mah
Adliye Vekâletinin bünyesinde bulunan ihtisas
kûmlarda en az 2 500 civarındadır, 250 değil...
erbabından bir komisyon teşkil etsinler, bu
Vekil Bey dediler ki, «Bizim imkânlarımız
mevzuu ariz, amik tetkik ettirsinler ve bu derde
hakikaten kâfi değildir. Sağlık Vekâletinden
nasıl bir çare bulunması iktifa ediyorsa o şe
istifade ediyoruz.» buna memnun oldum. Çün
kilde bir istikamet versinler. Benim mâruzâ
kü, kâfi olmadığını anlamak dahi dâvanın ya
tım bundan ibarettir.
nsını halletmek demektir.
I
REÎS — Sual cevaplandırılmıştır.
Sağlık Vekâletine gelince: Bugün memle
kette % 1,3 hesabiyle tedaviye muhtaç verem- i
7. — Niğde Mebusu Şefik Refik
Soyer'in,
liler ortalama 340 000 dir. Halbuki Sağlık Ve- I Niğde vilâyeti çevresinde tabiî âfetler sebebiyle
kâletinde bulunan verem hastanelerindeki ya- I yerlerinin değiştirilmemle lüzum, gösterilen köy-
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lere âmr sualine İmar ve İskân Veküi Medeni
Berk'in, şifahi cevabı (6/351)
REÎS — Sual sahihi arkadaşımız burada.
Vekil Bey burada, suali okutuyoruz.
16. XII. 1958
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine
Aşağıdaki soruınun îmar ve îskân Vekili ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerini saygılarımla rica ederim.
Niğde
Şefik Refik Boy er
Soru:
Niğde vilâyeti çevresinde seylâp, kaya su
kutu, heyelan gibi tabiî âfetler sebepleriyle,
kısmen veya tamamen yerlerinin değijtirilmesine lüzum gösterilmiş köyler hangileridir?
Bunlardan nakilleri îcra Vekilleri Heyeti Ka
rarma iktiran etmiş bulunanların isimleri,
Bu tarihe kadar işbu köylerden hangileri
nin nakillerine teşebbüs edilmiştir. Alınmış bu
lunan tertipler nelerdir, elyevm durumları ne
dir, yeni yerlerine yerleştirilmiş ve tehlikeden
kurtarılmış sayılabiliyorlar mı?
îcra Vekilleri Heyeti kararına iktiran ettiği
halde; henüz nakillerine başlanmamış köylerin
nakilleri ne zaman yapılabilecektir? Bunların
bir bütçe yılma sığdırılmaları mümkün olma
dığı takdirde, takibedilecek sırada göz önünde
bulundurulan esaslar nelerdir9
REÎS — îmar ve iskân Vekili..
İMAR VE İSKÂN VEKÎLÎ MEDENI BERK
(Niğde) — Niğde Mebusu Sayın Şefik Soyer
arkadaşımın şifahi sualine arzı cevap ediyo
rum;
Niğde vilâyeti çevresinde, son senelerde,
ceman 19 köy muhtelif tabiî âfetlere mâruz
kalmıştır.
Bunlar; Niğde merkezine bağlı, Hacıabdullah, Kösterli, Gümüşlü,
Bor kazasına bağlı; Balcı, Akçaviraıı, Klavuz,
Çanıardı kazasına bağlı; Yelatan, Borç,
m
Ulukışla (kazasına bağlı; Alihoca,
Aksaray kazasına bağlı; Kızılkaya, Göstük,
Selime, Eskimiz, Gelegüle, Akhisar, Ya/prakhisar, Çimeliuzartı.'k, Ihlara, îlisu köyleridir.
Bunlardan, şifahi sual takririnin verildiği ta
rihte, 16 köyün ve halen hepsinin durumları ve-
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kâJ etimiz fen heyetlerine tetkik ettirilmiş, alı
nan raporlara göre 14 köyün kısmen veya tama
men nakli hakkında evvelce Vekiller Heyeti 'ka
rarı istihsal edilmişti.
Kısmen veya tamamen nakillerine karar ve
rilen 14 'köyden 4 ü için, fen heyetlerince iskâna
müsait görülen sahalarda, evlerin inşası için lü
zumlu yardımda (bulunulmuş ve tahsisat gönde
rilmişti. Yine bunlardan iki köyün (Merkez ka
zaya bağlı Gümüşler ile Aksaray kazasına bağ
lı Çimeliuzartık) yeniden inşaisma haşlanmış
tır.
Yüksek Meclisinizin malûmu olduğu üzere,
umumi hayata müessir âfetlere mâruz kalacak ma
haller hakkında, toplu bir halde ve süratle hare
kete geçilebilmesi, zamanında yardımların ya
pılabilmesi için 15 Mayıs 1959 tarihinde 7269
sayılı Kanun çıkarılmış bulunmaktadır. 25 Ma
yıs 1959 tarihinde de yürürlüğe giren bu ka
nunun emrettiği talimatname ve diğer hazırlık
lar ikmal edilmiş ve iskân Kanununun 8 nei
maddesi bu kanunla kaldırıldığından daha ev
vel alınmış olan Heyeti Vekile kararları da ye
niden karara bağlanmaktadır. Yeni çıkan ka
nuna intibak ettirilmeleri tabiî bulunan bu köy
lerde vukubulan âfetlerin umumi hayata mü
essir olduğuna karar verilmiş, (fon) da mev
cut tahsisattan yardım yapılmaktadır.
Kanunim yürürlüğe girmesinden önce (Eski
miz, Gelegüle, Balcı, Gösterli köylerinde, teh
likeye mânız bulunan evler nakledilmiş olmak
la beraber o zamanki tahsisat kifayetsizliği se
bebiyle ileride tehlikeli durum arz edecek ev
ler mevcudolduğundan- bunların da yapılabil
mesi için yeni kanun gereğince listeye ithali sağ
lanmıştır.
Umumi hayata müessir âfetler vukuunda alı
nacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkın
daki Kanuna uyularak Niğde vilâyeti çevresin
de yeniden karar dstihsali için yardım listesi
ne ithal edilen köyler .de şunlardır :
Selime, Gösterli, Ihlara, Hacıalbdullalı, Yel
atan, Kızılkaya, Akhisar, Göstük, Esûomuz,
Balcı, Klavuz, Gelegüle.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
REÎS — Sual sahibi.
ŞEFİK REFÎK SOYER (Niğde) — Muh
terem arkadaşlarım, bu sual takririmi 16 Ara
lık 1958 tarihinde Yüksek Riyasete sunmuş-
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tum, • bugün müzakeresine muvaffak olunabil
miştir. Ancak şunu. arz edeyim ki, sual ko
nusu olan olaylar üzerinde beliibaşlı bir deği
şiklik bulunmadığından sual konusu olaylar ta
zeliğini muhafaza etmektedir.
Muhterem arkadaşlar, niçin bu suali tev
cih ettim? Gecen sene yaz tatilinde arkadaş
larımızla birlikte seçim bölgemizi gezerken,
halk ihtiyaçlarım tesbit sırasında, vilâyet çev
resinde 9 köyün tabiî âfetlerin tesiri altında
muhtelit' zararlara mâruz kaldıkları ve bu za
rarların jeolojik tetkiklerle de tesbit edilerek
kendilerine yardım edilmesi için yerlerinin kıs
men veya, tamamen değiştirilmesini İcra Vekil
leri Heyetinin de tasdikine iktiran etmiş, oldu
ğunu öğrendik.
Bu köylerden yalnız ikisi üzerinde bir yar
dım tertibi alınmış bulunduğunu, onların da
kifayetsiz yardım karşısında maksada eremiyecek şekilde perişan bir durumda bulundukla
rını tesbit ettik. Merkezden tahsisat verilme
mesi yüzünden tatbikat gö mı iyen bu köyler için
tahsisat celbedilerek bir an evvel faaliyete ge
çilmesi lüzumu üzerinde çalışmak hususunda
Niğde valisine notlar vermiştik. .Bu arada ha
ber aldım ki, daha önceden tesbit edilmemiş
bâzı köyler üzerinde tahsisat bulunarak masraf
yapılmaktadır. Bunun üzerinedir ki, buraya
geldikten sonra bir takrir vermiş bulunuyorum.
Şimdi muhterem arkadaşlar, tabiî âfetler
dolayısiyle yerleri değiştirmek zarureti görülen
meskûn'mahallerde oturan vatandaşlar tepele
rine tonlarca ağırlıkta kayaların uçmasından,
nihayet sel baskınından,
yer sarsıntısından
korku ve heyecan içinde hergün can ve mal
zararı tehdidi altında yaşamakta bulundukları
na göre...
REİS - - Bir dakikanız kaldı efendim.
ŞEFİK REFİK SOYER (Devamla) — Reijs
Bey, bilmiyorum ama pek erken olmadı mı?
Elbette ki bu vatandaşların huzura erdiril
mesi yönünden Hükümetten tahsisat celbine te
şebbüs etmek yerinde olurdu. Bunu vilâyet ida
resinden mesul olan valiye not verirken, bu
rada da (daha o zamanlar iskân Vekâleti ku
rulmamıştı) umum müdürlük nezdinde teşeb
büse geçtik. Maalesef geçen seneki mesaimiz
bir netice vermedi, hâlâ o köyler bu tehditler
altında yaşamaktadırlar. Gerek bütçe müzake-
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resi esnasında, gerekse Tabiî Âfetler Kanunun
müzakeresi sırasında sayın Vekilden rica ettik.
Bugün dinlediğiğimiz gibi, ele alınacağını, tah
sisat temin edileceğini ve bunların üzerinde ça
lışılacağını vait buyuruyorlar. Doğrudur ar
kadaşlarını, fakat hep böyle gelecek zamana
izafeten v aitler, elbette ki memleketin iş yü
rüyüşü üzerinde daha iyi bir usul ile rahatlık
ve ferahlık içerisinde yaşamak imkânı verme
mektedir. Sualimizin konuşma, müddeti bitmiş
okluğuna göre sayın vekilden şunu rica edece
ğim ; bu işte maksadımız iki idi; birisi, bu za
rarların tehdidi altında bulunan, insanları bu
radan bir gün evvel kurtarmak,, ikincisi de,
sonradan tesbit edilen köyler üzerinde tercih
yapılarak (-alışma sebebi nedir? Bu tercih sebe
bini öğrenmek istemiştim. Sayın vekilin beyan
larını dinlediğimiz zaman tatmin edilmedim.
Bu islerde çalışmış bir arkadaşınız sıfatiyle bu
nu da, öğrenmekte kendim için bir hak görüyo
rum. Rica ediyorum, niçin tercih edilmiştir?
Bu hususu izah ederlerse müteşekkil- kalının.
Şimdilik mâruzâtım bit kadardır.
RıElîS — tmar ve fokân Vekili.
İMAR VE ÎS^ÂN V W Î L Î MEDlENÎ 'BERK
(Niğde) — İzahatım esnasında Şefik Soyer ar
kadaşım'm cevapsız kaldığım bahsettikleri .'hu
suslara. da *emas 'etmek istiyorum.
Şimdiye kadar Şefik 'Soyer arkadaşım bilir
ler ki, bu 19 köy, 9 - 10 sene içimde, umumi ha
yata müessir âfetlerin, tesirine mâruz kararak yer
değişmesine ve zararlarının telâfi ve tamirine
•muhtaç, 'köyler deği'ldir. Uzun zamandan beri bu
köyler umumi hayata müessir âfetlerin tesirinde
bulunmuş ve Niğde vilâyetinde 19 köyümüz bu
şekilde devasız, çaresiz kalmış bulunuyordu.
Şimdi biz bütçe tahsisatının yetip yetmediği key
fiyetini nazarı dikkate almadan, her sene memJelketirı dört bir tarafında vukua gelen Umumi
hayata müessir âfetlerin telâfisi için, 'âdeta bir
sosyal sigorta olarak, şimdiye kadar düşünül
memiş bir mevzuu ele aldık ve yeni bir mev
zuat tesis ettik. Bu fon, bütçe tahsisatiyle mu
kayyet değildir. Kaynaklarının bir kısmı bütçe
den, *bir kısmı da bütçe dışından gelir. Niğde'de
altı köyde yardım yapılmıştır.
Deminki izahatımda bahsettiğim gibi biz bu
yardımları kifayetsiz bulduk. Runun artırılma
sına çalışıyoruz. 13 köyümüz bu yardımlardan
Fa vdal anacaktır.
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ğildir. Bu sebepledir /ki, yapılan yardımdan bek
Mubt'erem arkadaşım dediler 'ki? «Bu köy
lere yardım yapılırken nasıl bir sıra takibedililenilen hâsıla alınmamıştır. Birçok hemşeriler
yor?» Muhterem arkadaşlar, bu sırayı 'doğru
bu tabiî âfetlerin tehdidinden kendilerini kur
dan doğruya teknik zaruretler ve jseb'epler tesbit
tarmak için bir şeyler yapmışlardır ama, bunlar
«der. Bu sebeplere 'göre teşkilâtımız, Toprak ve
ev değil, hattâ (kümes bile değil, ecik bücük bir
İskân Umum 'Müdürlüğü ve mahallî teşkilât bu
şeylerdir. Buraları gezdik, ıstırap duyduk.
nu tesbit eder. Diğer dört köy il'e, son temeli
'Diğer Bor'un Balcı köyü için beher hane ba
atılan ve Sayın arkadaşımızın da temel atılma
şına 1 600 lira yardım yapılmıştır, o da ay
anında hazır 'bulunduğu diğer köy de, (bu yar
nıdır. Köy ile yeni yerin arasında mesa
dımlardan teknik Zaruret ve vaziyetlerine göre
fe uzundur, maalesef burada da 110 000 lira
istifade etmektedir İter.
heder olmuştur. iSu getirilmiş borular bir taraf
Kaldı ki, "diğer köylerde vukua gelen zarar
ta... Duvarlar ıharap, yani şu iyi maksatlarla
lar, 13 köyden 6 köy kadarı, mühim telâkki edil
az da olsa yaptığımız fedakârlığın neticesini ta
memektedir.
hakkuk ettirmek mümkün olmamıştır. İşte so
Sözlerimi bitirirken teibarüz ettirmek isterim
rumu bu sebeplerle getirmiştim. Bugün de mü
ki, 'biz gelecek zamana ait vaitlerde (bulunmak
zakeresinde Sayın Vekille karşı karşıya dertleştayız ve bu vaıitlerimiz, memnuniyetle belirtirim I miş bulunuyorum zannederim.
ki, birbirini takiben tahakkuk etmektedir. H'er
Burada, Muhterem arkadaşım buyurdular ki,
'halde bundan da aziz Niğd'eli hemşerilerimiz ka
sıra yaparken teknik zaruretleri nazarı itibara
dar Sayın mebus arkadaşını da memnun olmak
aldık. Ama bu teknik zaruretlerin hepsi bir
tadır. (ISoldan, (bravo sesleri)
olursa nereden başlamak lâzımgelir. Bunun için
REİS — Sual sahibi.
bir usul bulmak, bir ölçü bulmak lâzımgelir. Ve
ŞEFİK REFİK SÜYER (Niğde) — Muhte
kil Beyden özür dilerim, mahallî teşkilât, teknik
rem arkadaşlar, Sayın Vekili tekrar dinledim.
elemandan mahrum bir iskân memuru ve üç kâ
Bir şeyde zühul var zannediyorum. Bundan ev
tipten ibarettir. Başlarında bir ele vali vardır.
vel tabiî âfetlerden 'zarar görerek yardıma muhBu İskân Bürosunun, yani mahallî teşkilâtın lü
tacoldukları tesbit edilmiş bulunan köyler hak
zum gösterdiği şekilde sıralamak yerinde olma
kındaki tesbit ve karar, (buyurdukları gibi uzun
dığı kanaatindeyim. İhtiyaçların, teknik zaru
seneler evvel değildir. 19*57 senesinde jeolog ra
retler icabı ile birlikte mütalâası takdirinde baş
porları ile tespit edilmiş ve o yolda İcra Vekil
ka türlü bir sıra bulmak lâzımdır. '(Eski, yeni)
leri Kararına iktiran etmiş bulunmaktadır. Ta
diye düşünmek mümkün olur sanırım.
rihleri de yanımda vardır. Binaenaleyh 1957 yı
REdS — Müddetiniz bitti efendim.
lında ta/biî âfetlerden zarar gördüğü tesbit edi
ŞEFİK REFİK SOYER (Devamla) — Müd
lerek yardım yapılması lâzımgelen köyleri bir
detim
bitmiş oluyor.
tarafa bırakılıp yepyeni zararları tesbit edilen
'Sözlerimi topluyorum, Vekil arkadaşıma te
ve fakat formalitesi mevzuatımıza göre tamam
şekkür ederim, izab. buyurdular, memnun ol
lanmamış bulunan 'köyler üzerinde masraf ya
dum. Ama yine sualimin özetini muhafaza edi
pılması imkânını nasıl buldular? Çünkü öbürleri
yorum,
aynı şartlar altında bulunan yerleri ve
için tahsisat yok buyuruyorlardı. Bu hususa bu
insanları
mâkul bir sıraya 'dizmek ve böylece
kadarla işaret 'ettikten sonra geçiyorum.
herkesi memnun etmeye çalışmak idarenin esası
Bâzılarına vaktinde yardım yapıldığına işa
dır.
ret buyurdular. Evet, arz etmiş idim. Bu iki kö
Muhterem arkadaşlar, idare ve idareci ken
ye yardım yapılmıştır ama, lütfen mütalâa buyu
di
bölgesindeki
iş sahasında vatandaşlar arasın
run, bir köy evi ki, kaya tehdidi altında, yer
da
ayrılık
gözetmez.
Gözetecek olursa çok yan
sarsıntısı tehdidi altında, sel baskını tehdidi al
lış
bir
iş
yapmış
olur,
yıkıntı olur. Vekil arka
tında çoluğu çocuğu ile korku içinde yaşarken
daşımı bu gibi yıkıntılardan korumak isterim.
nihayet bu köy evinin yeni yerine nakledilmesi
Mâruzâtımı tamamlarken geri (kalan köyle
için 'kendisine uzatılan yardım 1 200 liradır. Bir
an için düşününüz, 1 200 lira ile iki 'kapı ile dört j rin, bundan evvel de söyledikleri gibi bu tatil
pencere yapmak mümkün müdür? Elbette de- i içerîsinde nakilleri için kâfi tahsisat ayrılarak
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yerlerine götürülmesine gayret etmelerini hür
metle rica ,ederim ef eridim.
BEİS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim.
Bir takrir var okuyoruz efendim.
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Ankara Mebusu Selim Soley'in, Millî Müdaı"f aa Vekâletinden sormuş olduğu şifahi sual mü
nasebetiyle kullmlmış olan elfazı talıkıriye ile
T ü r k milletinin kanı, canı ve bütün mevcudi
yetiyle bağlı bulunduğu ordusunun bütünlük
ve kudretini zedeleyici mahiyette olan konuşma
sının zabıtlardan çıkarılmasını arz ve teklif, ede
rim.
Denizli Mebusu
Baha Akşit
(•Sağdan gürültüler, soldan alkışlar )
RE IS — Baha Akşit.
BAHA AKŞİT (Denizli) — Çok muhterem
arkadaşlarım; Türk Ordusu, hepimizin milleti
mizin medarı iftiharıdır. Millet olarak...
NEVZAT ARMAN (Adana) — Ayıp ayıp!
Ordu ile alâkası yok!
R E İ S — Nevzat Bey sükûneti ihlâl etmeyiniz
ihtar ediyorum.
BAHA AKŞİT (Devamla) — Beyefendi,
asıl sizin yaptığınız ayıptır.
NEVZAT ARMAN (Adana) — Bunun or
du ile alâkası yok.
R E İ S — İkinci ihtarı veriyorum.
FARUK
AYANOĞLU
(Tokad) — İhtar
ile işi hallediyorlar.
BAHA AKŞİT (Devamla) — Bir tek cüm
le söyledim kabul etmiyorlar, bu sözlere reak
siyon gösteriyorlar. Tekrar ediyorum; Türk Or
dusu hepimizin medarı iftiharıdır.
HASAN TEZ (Ankara) — Ayıp, ayıp de
magoji yeri değil burası.
R E İ S — Hasan Bey birinci ihtarı veriyo
rum.
HASAN TEZ (Ankara) —' Bunun ordu
ile alâkası nerede?
REİS — Müdahaleniz devam ediyor. İkin
ci ihtarı veriyorum Hasan Bey.
BAHA
AKŞİT (Devamla) — Sözlerime
başlamadan bir hususa işaret etmek isterim.
Türk Ordusu; (Türk Milletinin medarı ifti
harıdır) sözü bu kadar büyük reaksiyona mâ
ruz kalmıştır,
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(Sağdan gülütüler, yuh sesleri, devamlı gü
rültüler )
REİS — Beyler, sükûneti ihlâl etmeyiniz.
BAHA AKŞİT (Devamla) — Beyler, bu
nun içinde politika yok. Dinleyin sözümü, baka
lım ne söyliyeceğim.
Türk Milletinin bizatihi kendisi olan Türk
ordusuna karşı Büyük Meclis ve Türk Milleti
caniyle, kaniyle ve bütün mevcudiyetiyle bağlı
olduğunu her zaman ispat etmiş ve her türlü
fedakârlığı esirgememiştir. Bu, Büyük Meclisin
âzası olan mebuslarca malûmdur. Onun için
dir ki, bu mevzuda konuşulurken çok dikkatli
olmak lâzımdır. Hal böyle iken, ordumuzun bü
tünlüğünü ve kudretini zedeleyici mahiyette olan
konuşmalarla Büyük Millet Meclisinin meha
betiyle kabili telif olmıyan elfazı tahkıriyenin,
(Sağdan : gürültüler bu ne demek, kim tahkir
etmişi... sesleri) şayet Yüksek Heyetiniz bunu
şayanı kabul bulursa zabıtlardan çıkarılması
nı arz ve teklif ediyorum. Takdir Yüksek He
yetinize aittir. (Sağdan gürültüler ) (Soldan al
kışlar,)
R E İ S — Fethi Çelikbaş.
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Çok muh
terem arkadaşlarım; Denizli Mebusu Sayın Baha
Akşit; Nizamname hükümlerini hiçe sayarak
Yüksek Meclisi dalâlete sevk eden mükerrer ve
mütemadi takrirlerin sahibidir. (Sağdan : Bravo
sesleri şiddetli alkışlar ) Nizamnamenin 27 Ara
lık 1957 de değişen şekli şudur :
Madde 93 :«Bir mebus Heyeti Umumiyede
galiz, müstehcen sözler ve elfazı tahkiriye isti
mal edemez. Aksi takdirde reis, derhal o me
busu lisan neazhetine davet eder ve Umumi He
yet kararı ile bu sözleri zabıttan çıkartır. De
vamı halinde Reis mebusun sözünü keser.»
(Soldan : tamam sesleri )
Şimdi muhterem arkadaşlar; bu madde şöyle
işler : Reisin vazifesi, bu çeşit takrirleri ver
mekte olan Baha Akşit'in takriri ile harekete
geçmek değildir. Maddeye göre hareket etmek
ti]?.
BAHA AKŞİT (Denizli) — Sen şahsiyat
yapıyorsun..
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Dinler
sen öğrenirsin. (Soldan gürültüler.)
Üç buçuk kişi Yüksek Meclisi mütemadiyen
Nizamnamei Dahilîyi çiğner hale getiremez ar
kadaşlar.

— 884 —

İ { 82

17.7 . 1959

Maddenin işleyiş tarzı şudur; hatip kürsüde
konuşurken Reis hatibin sözlerini lisan nezahatine aykırı görürse kendisini lisan nezahatihe davet eder. Bu takdir Reise aittir. Yoksa za
bıtları tetkik eden bu beyefendinin takdirine
göre değil. Elfazı tahkiriye, galiz sözler veya
müstehcen lâflar varsa Reis kendi takdiri ile bun
ların Umumi Heyetin kararma sunarak zabıtlar
dan çıkarılmasını teklif eder. Baha Akşit'in
tarzı hareketi ise, dünyanın her tarafında gö
rülmüş olduğu gibi, parlâmentolarda ekseri
yetin tahakkümüne yol açar ve Reisi de ekseri.
yetin hükmü altına alan bir taktiktir ki, bundan
Muhterem Heyetinizi tenzih ederim arkadaş
lar. (Sağdan : bravo sesleri, alkışlar.)
HAKKI
KURMEL (Kayseri) — Ayıp,
ayıp!. (Soldan gürültüler.)
F E T H Î ÇELİKBAŞ (Devamla) — Hakkı
Kurmel Bey, gelin burada konuşun da seçmen
leriniz dinlesin.
Şimdi arkadaşlar madde meydanda iken bir
değil, iki değil, üç değil, inikatlar kapanır, söz
ler zabıtlara geçer, fakat bu iki beyefendi bu
rada mütemadiyen vazifeli insanlar gibi Yük
sek Meclisi dalâlete sevk eden, hukuk bakımın
dan mesnetsiz parlmanter esaslar bakımından
Yüksek Meclisi tahkir edercesine takrirler ve
rirler. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar)
Muhterem arkadaşlar, Riyaset Divanını da
hakareti mutazammm beyanlara muhatap tutan
lar bu tarzı hakareti ihtiyar edenlerdir. Yer
dikleri takrirlerle Riyaset Divanını takdirden
âciz görerek Yüksek Heyetinizi de dalalete sevk
etmek isterler.
Bunu böyle yapmaktansa arkadaşlar, Nizam
nameyi tadil suretiyle hareket etmek, bu şekli
ihtiyar yerine, Nizamname tadiliyle usulde mu
ayyen bir esasa rabtederek Yüksek Meclisin
umumi efkârın nazarında prestij ve itibarını
muhafaza etmek zarureti vardır. Her birimiz el
bette bu zarureti takdir etmiyenlere öğretmek
mecburiyetindeyiz.
Arkadaşlar, esasa girmiyorum, bu arkadaşım
Baha Akşit şimdi, esasa girmiyorum, tamamen
usuli konuşuyorum. Bu arkadaşlarımızın tabi
yesi, devamlı olarak, (Soldan «bu nesil usûl»
sesleri) kendisinden de zaman zaman şikâyet et
tiğimiz Riyasete de hâkim olarak muayyen bir
görüşü Mecliste hâkim kılmak gibi sakîm bir
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görüşü bizlere tescil ettirmektir. Takriri veren
ler böyle bir havanın sahibidirler. (Sağdan bravo
sesleri)
Sağda solda, Yüksek Meclisin şeref ve hay
siyetini daima korumalıyız diyen arkadaşlar,
bu tarzı müzakerenin vatandaş vicdanında bıra
kacağı tahripkâr tesiri takdirden nasıl âciz ka
labilirler? Bu olmaz arkadaşlar^ Böyle çalışılmaz
arkadaşlar.
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Me
busun takrir verme hakkı yok mu?
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Hayrettin
Erkmen Bey, şu maddenin hududu içinde kal
mağa mecbursunuz. Tadil edin, mebus takrir
verir deyin o zaman olur. Bunda yok. Hatip ko
nuşurken Reisin takdirine muallâk olarak söz
lerin zabıttan çıkarılması doğrudur. Aksi tak
dirde, yani takrirle çıkartma usulü zabıtların
tahrifidir. Muhterem arkadaşlar takrir sahipleri
sizler zabıtların tahrifine ortak yapmaktadırlar.
Şimdi arkadaşlar, bunun dışında şunu da
arz edeyim. Beklenen şey nedir? Çünkü arka
daşlar bana sordular radyoda yayınlanmış, de
diler ki, siz elfazı tahkiriye sarf etmişsiniz; Riya
set Divanını tahkir etmişsiniz. Zabıtları götür
düm arkadaşlar, okudum vatandaşla/a. Hayret
ler içinde kaldılar. (Soldan «nekrede?» sesleri).
Sizlerin kongre yapamadığınız yerlerde kon
gre yaparak arkadaşlar. (Soldan gürültüler).
Şimdi bu tarzı hareketi ihtiyar edenler,
radyo ile de yayınlatarak, sanki artık radyo
vatandaş nazarında itibar Rahibi imiş gibi bir
takım mebusları vatandaş gözünde küçük dü
şürmeye gayret ediyorlar, ama vatandaşlar hü
kümlerini verdiği için bunlara inanmamaktadır,
bunu biliniz.
REİS — Fethi Bey bu şekilde konuşmaya
devam edemezsiniz.
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhterem
arkadaşlar, bu çeşit hâdiseler karşısında Riya
set Divanının hattı hareketi şu olur : Riyaset
Nizamname ile bağlıdır. Mebus ve hattâ Mecli
sin Heyeti Umumiyesi emsali görüldüğü gibi
Nizamnameye aykırı teşebbüslerde bulunamaz
lar. Reis Bey gayet iyi bilir, Meclis huzurun
da okudum. Bugüne kadar Nizamnameye bağ
lılığını devamlı olarak ve sık sık ifade eden ve
bize madde gösteren Reisimiz burada Nizam
nameye bağlı kalarak bu takriri Nizamname
ye aykırı olduğu için reyinize dahi arz etnıe-
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mesi Riyaset Makamının vazifesidir, Meclisin
vazifesi bile değildir. (Soldan, Allah Allah ses
leri) Elbette!..
Reis Nizamnameye uymıyan takrirleri reye
koymaz. Misal vereceğim.
Geçen Devrede burada oturan arkadaşımız,
muayyen mevzu üzerinde müessir tazyikler ya
pılmış olmasına rağmen, «Nizamnaaneye aykı
rıdır, reye koyamıyacağımj» demiştir. Bakalım
bugün diyebilecek midir, diyemiyecek midir?
(Sağdan alkışlar, soldan gürültüler)
REÎS — Ferda Güley, buyurun.
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlarım, yirmi senesini orduda geçirmiş
bir arkadaşınızım. Bütün şerefim yirmi yılını
Türk ordusunda geçirmiş olmaktır. (Orta
dan gürültüler)
REÎS — Âsim Bey, Ulusoy Bey! Müsaade
buyurun, karşıiklı konuşmayın.
FERDA GÜLEY (Devamla) — Türk ordu
sunun 'bütün milletin medarı iftiharı olduğu,
mazisinin, halinin, istikbalinin dayanağı ve te
minatı olduğu mevzuunda Büyük Millet Mecli
sinde gösterilen her türlü hassasiyete hürmet
ve ihtiram duygusuna can ve yürekten teşek
kür etmeyip 20 yıl orduda ömür geçirmiş bir
arkadaşınız olarak bu kürsüden şerefli bir va
zife telâkki ederim. Ve bu vasfı, bu şuuru bu
çizgi üzerinde hissetmiyen bir mebusun değil,
tek bir Türkün bu topraklar üzerinde meveudolmadığı kanaatindeyim. (Sağdan, bravo sesleri)
RElS — Burhanettin Onat.
BURHANETTlN ONT (Antalya) — Muhte
rem arkadaşlar...
ASIM EREN (Niğde) — Burhanettin Bey
tarafsız konuşun.
BAHA AKŞÎT (Denizli) — Söz istedim, ver
mediniz.
REÎS — Baha Bey, lehte ve aleyhte iki meb
usa söz veriyorum. Mütemadiyen zatıâlinize
söz veremem. Şahsınıza sataşma iddia ediyor
sanız, o başka.
BAHA AKŞÎT (Denizli) — Şahsıma taarruz
vâki olmuştur.
REÎS — Buyurun, Burhanettin Bey.
BURHANETTlN ONAT (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, bir parlâmentoda siyasi, ik
tisadi ve sosyal mevzularda, her mevzuda eni
ne boyuna münakaşa edilir, konuşulur. Lehte
ve aleyhte, ileri, geri...
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(Mardin Mebusa Mehmet Ali Arıkan'la Sa
karya Mebusu Hamdi Başak aralarında müna
kaşa ettiler.)
REİS — Mehmet Ali Bey, Hamdi Bey sükû
neti ihlâl ettiğiniz için her ikinize birinci defa
ihtar veriyorum.
BURHANETTİN ONAT (Devamla) — ileri
geri, enine boyuna konuşulabilir. Bâzı mevzular
vardır ki, arkadaşlar bunun politikanın üstünde
olması, daha umumi bir tâbir ile söyliyeyim, ateş
ile oynanmaması lâzımdır, ordu mevzuunda oldu
ğu gibi. (Sağdan, gürültüler)
HAYRİ ÇOPUROĞLU (Kırşehir) — Ada
mın yarbay olmasiyle alay ediyor, ona söyle!
EMİN SOYSAL (Maraş) — Baha Akşit'e
söyle...
BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Umu
mi olarak hitabediyorum, beyler, şuna, buna de
ğil. Şimdi bir mebus her mevzuda bir sözlü soru
getirebilir. Selim Soley arkadaşımız da bir sözlü
soru getiriyor, diyor ki, «Orduda mevcut erata
verilen tahsisatı artırıp artırmamak hususunda ne
düşünüyorsunuz?» Bu bir sualdir, her mebus ge
tirebilir ya. Fakat arkadaşlar, birisi ben orduda
yarbaylığa kadar yükseldim, birisi, yirmi sene bu
ordunun içinde bulundum.
(Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan ile Sa
karya Mebusu Hamdi Başak oturdukları yerde
birbirleriyle münakaşaya devam ettiler)
REİS — Muhterem arkadaşlar, iki arkadaş
mütemadiyen sükûneti ihlâl etmekte devam edi
yorlar, kendilerine ikinci ihtarı veriyorum. Bu
hareketlerine devam ettikleri takdirde, gürültü
lere sebebiyet vermekten daha ağır cezaya geçe
ceğim.
BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Bir
mebus ordudaki eratın terfih edilebilmesini, ce
bindeki harçlığın daha bol olmasını elbette istiyebilir. Buna elbette kimsenin bir diyeceği olamaz.
Yalnız Selim Soley arkadaşımız ve onun başka
sına atfettiği sözlerin müdafaasını yapmaya kal
kan diğer bir arkadaş ordu içinde uzun müddet
bulunmalarına rağmen, bu ordunun ananesini ya
bilmiyorlar veya bilmemezlikten geliyorlar. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar)
Arkadaşlar, Türk ordusuna -gelenler orada ce
bime harçlık gelsin, ben aylık alayım diye gelmez.
(Soldan, bravo sesleri) Bu milletin bir ananesi
vardır. Daha çocukluk çağında Türk erkeği, Türk
çocuğu kendisini askere gitme gününe hazırlar.
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Orduya gittiği zaman yalnız bu hazırlığı ile,
kendi şahsi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz, or
dunun kantinini de besler arkadaşlar. Ordunun
içinden gelen muhterem subay arkadaşlarımın bu
işi daha iyi bilmeleri icabeder. Buna mukabil ar
kadaşlar, bu millet er aylığını 25 kuruş olduğu
günden alarak bugünkü devre getirmiş, bugünkü
hale getirmiştir. (Soldan, alkışlar) Ondan sonra
onu da kâfi görmemiş, sorduğu suale cevaben
Millî Müdafaa Vekili geliyor, diyor ki : «Evet,
biz bunu kâfi görmedik, erinkini şu kadar, bil
mem şununkini 40 - 50 - 60 liraya çıkartacak ka
ilim komisyondadır.» diyor. Bunun ötesi var mı
arkadaşlar? Buna ancak teşekkür edilebilir, teşek
kürle mukabele edilebilir.
Biz orduyu yalnız hamasi mevzularda değil,
maddi mevzularda dahi hiçbir ordu ile kıyas
etmeye tenezzül etmeyiz. (Soldan, bravo sesleri ve
şiddetli alkışlar)
Bugün bir Türk erinin ordudaki haayt şart
larını Amerikan erinin hayat şartlarına uydur
maya kalkarsak altı milyar değil, altmış milyar
lık bütçe de yetmez.
Biz yalnız Hükümetin vermesiyle, cebine koy
duğu beş on para ile değil, fakat yüzlerce seneler
den beri ordunun beraber getirdiği ananesiyle,
imanı ile, teşkilâtı ile ve bilhassa feragati ile Türk
ordusunu böyle biliyoruz arkadaşlar.
R E Î S — Efendim, arkadaşlarımızı dinlemiş
bulunuyorsunuz. Hatiplerin beyanındaki elfazı
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galizanm takdiri Riyaset Makamına ait bir key
fiyettir. Dahilî Nizamnamenin 93 ncü maddesinin
bu hususta sarahati mevcut bulunmaktadır. Biz;
arkadaşımızın takririni, Riyaset Divanının elfazı
tahkiriye mevcut iken bu elfazı tahkiriyeye rağ
men bu elfazı tahkiriyeye lâkayıt kaldığı ve Ni
zamnameye ademiriayet ettiğini iddia eder ma
hiyette telâkki ediyoruz. Bu sebepledir ki; lehte
ve aleyhte iki arkadaşa söz vermiş bulunuyoruz.
Dahilî Nizamnamenin 89 ncu maddesine göre Ni
zamnameye ademiriayet iddia edildiği takdirde
lehte ve aleyhte ikişer mebusa söz verilmek sure
tiyle netice işari reyle halledilir kaydını ihtiva
ediyor. Yüksek Heyetinizce de malûmdur ki; bu
hususta mütaaddit takrirler Riyaset Divanına ve
rilmiştir. Riyaset Divanı Divan olarak işi müza
kere etmiş ve, arkadaşımızın zabıtlara geçen be
yanlarını devamlı takibedemediğinden elfazı tahkiriyenin mevcudiyet veya ademimevcudiyeti hu
susunda bir karar sahibi olamamıştır. Zabıtların.
Riyaset Divanınca tetkik edilerek şayet bu mevzudaki konuşmalarda elfazı tahkiriye varsa zabıt
tan çıkarılmasını oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(Sağdan, şiddetli gürültüler, «yazıklar olsun, ya
zık, yazık sana» sesleri)
Beyler, müsaade buyurun, Mecliste bu mev
zuda alınmış kararlar vardır, bu yedinci veya
sekizinci oluyor. Dikkat (buyurun, «Varsa» kay
dı ile karar alınmıştır.

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER
1. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri
Ofisi
Kanununun 5759 sayılı Kanunla muaddel 6, 18
ve 27 nci maddelerinin
değiştirilmesine ve hu
kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair kanun lâ
yihası ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/291)
REÎS — Encümene verilmiş olan madde
henüz gelmediği için müzakeresi geri bırakıl
mıştır.
NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Ya
zıklar olsun size .
REÎS — Beyefendi sözünüzü geri alın. Tar
zı hitabınız lisan nezaketine aykırıdır.
NÎHAT SARGINALP (Gümüşane) — Al
mıyorum. Senin gibi Reisin Riyaset ettiği cel
sede bulunmayacağım ve protesto etmek için
çıkıyorum.

REÎS — Bu şe'kildefld beyanlarınız Riyase
te hakarettir. Sizi tavziha davet ediyorum.
NÎHAT SARGINALP (Gümüşane) — Muh
terem arkadaşlar; bir takrir gelir, bir Reis
eğer bir cemiyette, bir toplulukta tarafsız ha
reket etmeyip de taraflı "hareket ederse o top
luluk Meclisin durumuna düşer. (Soldan şid
detli gürültüler, «Meclise Oıakaret ediyor» ses
leri)
MAZLUM KAYALAR (Bursa) — Meclise
hakaret ediyor, sözlerini geri alsın. (Soldan
şiddetli gürültüler)
REÎS — Müsaade buyurun arkadaşlar, ar
kadaşımızın Riyasete hakaret etmesinden do
layı Meclisten muvakkat çıkartma kararı ala
cağım. Nizamname kendisine izahat
verme
hakkı tanıyor.
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MAZLUM KAYALAR
(Bursa) — Müda
faa için 'konuşurken Meclise hakaret ediyor.
(Soldan gürültüler)
REÎS — Meclise hakaret edemez efendini.
(Şiddetli gürültüler)
NİHAT SARGINALP
(Devamla) — Bir
reis ki tarafsız hareket etmez de.. (»Soldan şid
detli gürültüler)
RElS — Beyler müsaade buyurun, hatibi
duyamıyorum.
NİHAT SARGINALP (Devamla) — Bir
reis ki tarafsız hareket etmez de ekseriyetin
bağırtılarına ve arzularına uyarak, Meclisten
çıkartma kararı verir veya zayıflardaki keli
meleri..
HÜSEYİN BAYRI (Bursa) — Söyle, söyle...
NİHAT SARGINALP (Devamla) — Söyle
yeceğim, senden mi korkacağım, züppe... (Sağ
dan ve soldan, şiddetli gürültüler)
REÎS — Arkadaşlar, çok gürültü oluyor, ha
tibi ve söylenenleri asla işitemiyorum. Rica edi
yorum, Nizamname hükmünün yerine getirile
bilmesi için hatibin sözlerini, tavzihini işitmemiz
lâzımdır. Gürültü etmemenizi rica ederim.
NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Bağırsanız da söyliyeceğim...
REÎS — Siz bağırıyorsunuz, açıklamada bu
lununuz.
NİHAT SARGINALP (Devamla) — İşte
yaptığım müdafaadır.
R E İ S — Müdafaa hakkınız mevcut değildir.
Açıklamada bulunacaksınız, efendim.
NİHAT SARGINALP (Devamla) —. Haksız
sınız, sonra mesul olacaksınız.
REİS — Büyük Millet Meclisinin muhterem
âzası, arkadaşımızı, vâki hakaretleri üzerine hak
kında Nizamname hükümlerini tatbik etmek üze«
re yine Nizamnamenin kendisine tanıdığı açıkla
ma hakkını kullanmak için kürsüye davet ettim?
Arkadaşımız tavzih etmek, açıkça af talebetmek
suretiyle beyanda bulunabilir. Nizamnamenin
kaydı budur. Böyle konuşması lâzımgelirken,
(Sağdan, gürültüler) arkadaşımız, bu fırsattan
istifade ederek, şu anda Meclise de hakaret et
miş, ve aynı zamanda Hüseyin Bayrı arkadaşı
mıza da hakaret eylemiştir. Arkadaşımıza haka
retin cezası takbih, Riyasete hakaretin cezası ise
Meclisten muvakkaten çıkarmadır. Bu itibarla,
arkadaşımız hakkında, evleviyctle takbih cezası-
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na geçmederı, evvel Meclise ve Riyasete hakaret
ten dolayı en ağır ceza olarak kendisinin 12 ini
kat Meclisten çıkarılması hususunu reylerinize
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Lütfen salonu terk ediniz, efen
dim.
Beyler, şu anda kendi haysiyetimizi değil, her
şeyden üstün olan Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin haysiyet ve şerefini korumakla mükellefiz
ve bu en mukaddes vazifemizdir. (Soldan, bravo,
sesleri, alkışlar), (Sağdan, gürültüler)
Ruznameye devam ediyoruz.
MEHMET HAZER (Kars) — Usul hakkın
da söz istiyorum.
REİS — Şu anda usul mevzuubahsolamaz.
(Sağdan, gürültüler)
Sükûneti muhafaza edelim, beyler.
ASIM EREN (Niğde) — Niçin Mazlum Be
ye müdahale etmediniz?
REİS — Mazlum Beyle hatip arasında hâ
dise karşılıklı cereyan etmiştir.
2. — İzmir Mebusu Kemal
Serdaroğlu'nun,
Trafik Kanunu ile Türk Ceza Kanununun bâzı
maddelerinde zikredilen suçları isliyen şoför ve
sürücülerin affına dair kanun teklifi ve. Adliye
Encümeni mazbatası (2/280)
, REİS — Bu hususta Adiye Encümeni Riya
setinin tezkeresi var, okuyoruz :
Yüksek Reisliğe
Trafik Kanunu ile Türk Ceza Kanununun
bâzı maddelerinde zikredilen suçları işliyen şo
för ve sürücülerin affına mütedair İzmir Mebu
su Kemal Serdaroğlu'nun teklifi ve Adliye En
cümeni mazbatasının Heyeti Umumiyede müza
keresi sırasında Yozgad Mebusu Sefer Eronat ta
rafından verilen takrir üzerine takrir muhteva
sının kabul veya ademikabulü için 17.VII. 1959
Cuma günü yapılan encümen toplantısında:
Mezkûr teklif ve Adliye Encümeni mazbatası
üzerinde Heyeti Umumiyede yapılmış olan müzakerata ait 12.VI.1959 tarihli 80 nci İnikada
ait zabıt ceridesi incelenmiş muhtelif hatiplerin
mütalâaları ve bu husustaki mütaaddit takrirle
rin yer almakta bulunduğu bir kere daha tesbit
olunmasiyle Encümen azalarından Nevşehir Me
busu Hasan Hayati Ülkün, usuli noktadan söz
istiyerek, - Her ne kadar yalnız bir takririn reve vaz'ı ile mükerrirlerin işbu af teklifinin sü-
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mulü dışında bırakılmasının icabedip etmiyeceği
ciheti bugün müzakere konusu yapılmak icabederse de madde üzerindeki görüşmelerin ikmal
edilmemiş olması ve mezkûr maddeleri daraltan
veya daha çok şümullendiren mahiyette takrirle
rin verilmiş olduğunun müzakere zaptında görül
mesi bu hususlarda tahassul edecek vaziyete gö
re Encümen Sözcüsünün encümen adına sarih ve
katî bir fikir dermeyan edebilmesi lâzımgeleceği
cihetle gerek bu prensiplere taallûk eden hususatm tesbiti ve gerekse müzakere zabıtlarında be
liren çeşitli temayüllerin ışığı altında tekmil mad
delerin encümence bir kere daha tetkika tâbi tu
tulması ve bu bakımdan maddelerin encümene
tamam olarak talebolunması cihetine gidilmesini,
teklif eylemesi üzerine bu usuli nokta müzakere
ye tâbi tutulmuş binnetice reye vaz'olünarak Se
fer Eronat'm takriri hususundaki Heyeti Umu
miye kararı da mahfuz kalmak suretiyle encümen
mazbatasında görüşülmekte olan maddelerin ye
niden encümence tetkika tâbi tutulmak üzere dos
yanın encümene iadesi hususu kararlaştırılmış
bulunmakla muktazasma yüksek müsaadenizi arz
ve istirham eylerim.
Adliye Encümeni Reisi
Aydın
Cevad Ülkü
REİS — Söz istiyor musunuz?
CEVAD ÜLKÜ (Aydm) —
beyan ettik.

Tezkeremizde

REİS — Kemal Serdaroğlu.
KEMAL SERDAROĞLU (îzmir) — Muhte
rem arkadaşlar, Trafik suçlarının affı hakkında
ki kanun teklifi geçen celsede müzakere edildi,
heyeti umumiyesi de kabul edildi. Heyeti umumiyesi kabul edilen bir kanunun encümen tarafın
dan geriye istenmesi biraz tuhaf kaçıyor zanne
derim.
Yalnız Heyeti Umumiye kanunun birinci mad
desinde ufak bir tadil teklifi yapan Sefer Ero
nat'm isteğine uymuştur. Encümenin fıkra ta
dili ile kanunu Heyeti Umumiyeye getirmesini
istirham ediyorum.
REİS — Şahap Kitapçı,
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar 12.VI.1959 günkü İnikatta müzakere
mevzuu edilen trafik suçlarının affına dair olan
Kanunun başlığından içindeki maddelere kadar
bâzı hukuki hatalar ve bu arada ceza hukukunun
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kabul ettiği prensiplere aykırı düşebilecek bâzı
mefhumların yerleştirilmiş olduğu meydandadır.
O günkü zabıtlar tetkik edildiği zaman, Kü
tahya Mebusu Muhittin özkefeli'nin geçmiş be
yanından da anlaşılacağı üzere, celsede mahdut
arkadaş mevcut muş. O günkü celselerden ilham
alarak maddeleri yeniden tetkik etmek zarureti
nihayet kendisini göstermiş bulunmaktadır. Nite
kim o günkü inikatta bu kadar kalabalık arkada
şın bulunmadığı muhakkaktır. Şimdi herhalde
encümenin getirdiği takririn kabulüne yetecek
miktardayız. Teklif yerinde olduğundan peşinen
şunu ifade etmek isterim ki, bu teklif âm ve şâ
mil ve hukuki mânasiyle...
NAİL GEVECİ (Aydm) — Encümen âzası
idiniz, niçin teşrif etmediniz! .
ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Müdahale
etmezseniz rahatsız mı oluyorsunuz"? Rica ederim
müdahale etmeyin.
Bu itibarla Encümenin teklifi çok yerinde
dir. Müzakeresine devam edildiği takdirde bende
niz aynı mealde takrirler verecektim. Bu takrir
takadüm etmiştir. Binaenaleyh encümenin takri
ri lehinde oylarınızı kullanmanızı bilhassa rica
edeceğim.
R E İ S — Encümen.
ADLİYE ENCÜMENİ REİSİ CEVAT ÜLKÜ
(Aydm) — Efendim, mezkûr Af Kanununun
heyeti umumiyesinin müzakeresi yapılmış ve
maddelere geçilmesi yüksek reylerinize iktiran
etmişti. Ancak bu demek değildir ki, madde
ler, heyeti umumiyesinin müzakeresiyle birlikte
aynen kabul edilmiş vaziyettedir. Bu itibarla
maddeler üzerinde müzakere cereyan ederken
ve maddelerin heyeti umumiyesi veya her hangi
birisi üzerinde tadil, ilâve mahiyetinde verilen
bir takrir ile bunların komisyona verilmesi ta
bidir. Nitekim burada da bir madde, teemmül
olunmak üzere bir takrirle bize verildi. Fakat
biz encümen olarak mevcut maddelerin heyeti
umumiyesinin yeniden tetkikini lüzumlu gör
dük. Bu itibarla lâyihanın encümene iadesini
istiyoruz . Bir encümen sözcüsü veya reisi her
hangi bir zamanda alâkalı maddenin veya dos
yanın encümene iadesini istiyebilir. (Soldan:
Bravo sesleri) Bu itibarla, Şahap Kitapçı arka
daşımızın beyan ettiği hususlar da nazara alın
mak suretiyle heyeti umumiyesinin encümene
iadesini rica ediyoruz.
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REİS — İzzet Akçal, buyurun.
İZZET AKÇAL (Rize) —Aziz arkadaşlarını,
bu kanun teklifinin müstaceliyetle görüşülmesi
hususu Yüksek Heyetin tasvibine arz edilmiş
ve kabul edilmiştir Binaenaleyh, müstacel ola
rak görüşülmesi iktiza eder. Gerek Sefer Eronat arkadaşımızın takrirleri, gerekse teklif ve
hattâ komisyonun raporu kanaatimce Ceza Hu
kukunun ana prensiplerine uygun bulunmamak
tadır.
Komisyon başkanı şimdi demektedir ki, kür
süde bu konu üzerinde vâki olan görüşmeleri de
nazarı itibara alacağız ve icabederse kanun tek
lifini yeniden revizyona tâbi tutacağız. Bu gayet yerindedir. Ben evvelce izah etmiştim.
Trafik suçlarının affı hususunda söz alan bütün
arkadaşlar lehte konuştular. Gayet yerindedir.
Kanun 1954 senesinde meriyete giriyor. Vatanın sathında kısım kısım tatbik ediliyor. 1958
senesinde ise memleketin her tarafında Trafik
Kanunu tatbik edilmeye başlıyor. Elbette ki,
vatanın bütün sathında tamamiyle tatbik sahasına girdiği tarihe kadar olan cezaları bir revizyona tâbi tutarak bir afla bunları temizlemeiniz lâzımdır. Ama bunun haricinde olan taksirli
suçları alıp meselâ otomobil sürücüsü ölüme
sebebiyet vermiş, yaralamıya sebebiyet veriniştir. Bunların da cezasını tecil ediyorsunuz,
affediyorsunuz. Fakat bir kadın çocuğuna süt
verirken uyuya kalmış, çocuğunun ölümüne sebebiyet vermiştir. Bir ana dört çocuğa bakmaktadır, çocuklardan birisi süt kazanının içine
düşmüş, veya kazan devrilmiş, yanmış, yanma
neticesi ölüm husule gelmiş, bunların cezasını
affetmiyorsunuz, tecil etmiyorsunuz.
Yine bunun gibi deniz trafik cezaları... Bir
kayık batması neticesi ölüm husule gelmiş veya
yaralanmış? Bunun cezasını da affetmiyorsunuz. Bütün bunları Ceza hukukunda bir prensibe irca etmek lâzımdır. Ben aziz arkadaşlarıma ıhaber verebilirim ki, ceza sahasında çalışan
arkadaşlarım elbette tetkik etmişlerdir, bu şe
kilde, yani Heyeti Celilenize gelen kanun teklifi
tipinde bir kanun Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkmamıştır. Ve her hangi bir parlaınentodan dahi böyle bir kanun çıkmamıştır.
Taksirli suçların bir kısmını affedeceksiniz, da
ha ziyade hafif olan kısımlarını affetmiyeceksiniz. Ben Adliye Encümeninin talebine canü
gönülden iştirak ediyorum. Yalnız komisyon şu-
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ı nu bilmelidir ki, acele olarak görüşülmesini
Heyeti Celilece kabul edilmiş bir teklifi komis
yona almaktadır. En kısa bir zamanda bu tek
lifi tetkik ederek bu toplantıya getirmeleri lâ
zımdır. Mâruzâtım bundan ibarettir.
REİS — Hasan Tez (Vazgeçti sesleri)
Takriri okuyoruz efendim.
Yüksek Reisliğe
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı usul
süz olan encümen teklifinin reddini ve kanun
teklifinin müzakeresinin devamım arz ve teklif
ederim.
İzmir
I
Kemal Serdaroğlu
I
I
I
I
I
j
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

|

REİS — En aykırı ve reddi t» zam mim eden
bu teklifi reylerinize arz ediyorum... (Esas ay
kırı teklif Adliye Encümeni teklifidir, onun
reye konulması lâzımdır sesleri).
Doğrudur, Adliye Encümeninin talebini rey
lerinize arz edeceğim. Evvelce birinci madde en
cümene verilmişti, şimdi ikinci nıaddyi de is
tiyor. Bu bakımdan kanun teklifinin encümene
verilmesini reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Emiyenler... Kabul edilmiştir. Binaenaleyh
okunan tezkerede de bahsedildiği veçhile bu
teklife ait dosya encümene iade edilmiştir.
MEHMET TIAZBR (Kars) — Usul "hakkında.
REİS — Buyurun.
MEHMET HAZER (Kars}' — Muhterem ar
kadaşlar, ibiraz evvel Riyasetin tebliğ ettiği ka
rarların ikisi de hukuki mesnetten âri ve Bü
yük Millet Meclisinin mehabetine aykırı bu
lunmaktadır, Bunu huku'ki delilleriyle huzu
runuzda arz edeceğim.
Evvelâ Reis, takrir hakkındaki noktai na
zarını şöyle hulâsa etti. Bu takrir Riyaset Ma
kamının vazifesine dikkat etmediğini ifade et
mektedir.
REİS — Mehmet Bey, bu taikrir üzerinde
Riyaset beyanını yaptı, karara bağlandı. Ni
zamnameye ademiriayet mevzuunda lehte ve
aleyhte ikişer kişiye söz verdim, konuşuldu.
MEHMET HAZER (Devamla) — Bu nokta
da ne söz verildi, ne de bir karara bağlandı.
Büyük Millet Meclisi kanun ve kararlar çıka
ran bir heyet olarak, Riyasetin yanlış hareke
tini elbette tashih eder ve bu, Büyük Millet
Meclisinin tabiî hukukunıdandır. Reis Beyin al
dığı karar yanlıştır, müsaade edin izah edeyim.
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R E l S — Buyurun.
MEHMET HAZER (Devamla) — Riyaset
kendisini itham altında görünce, kendisi hakkmda'ki ilâmı, hükmü kendisi vermez. Icabederse kürsüyü terkeder, başka bir Reisvekili
Riyaset eder. Bu bir.
2. Arkadaşlarımızın söylediği sözler, Yük
sek Meclisçe malûm değildir. Ne söylenmiş!
Hangi kelimeler cezayı mucip görülmüştür? Ka
rar veren Yüksek Heyet buna muttali değildir.
3. İstikbalde gayrimuayyen ve meşkûk bir
sebebe müsteniden. Meclisten karar alınmaz.
T^arar lüzum görülen mesele ve mevzu hakkın
d a olur.
4. Reis karar verme mevkiinde olduğu
için - Mecellenin tabiriyle - sekim, metin olması
îcabeder. Bunu bilir ama Reis Bey, sanki ta
ratmış gibi hiddete kapılarak asabiyetle ve in
fialler üzerine cezaların en şiddetlisini üstüste
hiçbir mülâhaza -^e müdafaa dinlemeden ver
miş bulunuyor.
Kısaca erz ettiğim bütün bu sebeplerle veTİlen kararlar hukuki mesnetten âridir, hissî-dir. Yüksek Meclis bunu tahkik etmelidir. Bü
y ü k Millet Meclisi verdiği bir kararı kendisi
tashih edebilir, hattâ kendi çıkardığı kanunla
r ı da tadil eden bir heyettir. Buna mâni bir
Tıukııki madde, bir metin veya teamül mevcut
değildir. Binaenaleyh, Reis Bey ısrar etmesin
ler. Reis Bey hakikaten tarafgir olarak hare
ket etmiştir. Bu Meclisin azalarından hiçbiri
nin diğerine, vekil olsun, mebus olsun, üstün
lüğü yoktur. Tevfik îleri oturduğu yerden ha
tibe : «Yalan söylüyorsun, - sataşma mı telâkki
«dersiniz, tahkir mi? - diye bağırdığı halele hakikıtıda ne hır tashih talebi, ne de bir ihtar vâl a olmuştur. Zabıtlar tashih edilirken niçin
müsavi muamele yapılmıyor? Binaenaleyh, bu
'bakımdan tetkik edilirse verilen karar mesnet
sizdir.
Sonra; Reis Bey bu kararında da ısrar edebi
lir belki. Nitekim geçen sene bendeniz hakkında
tatbik ettikleri' bir kararın yanlış olduğunu kaIral ettikleri halde ondan dönmemişlerdir.
Arkadaşlar; inat ve ısrarlarla meclisler idare
«diletmez. Hata nerede anlaşılırsa onu tashih etmiek lâzımdır. Hataya düşen bir insanın hatasını
tamir etmesi' fazilet şiarıdır.
Bu itibarla, arz ettiğim bu sebeplerden dolayı,
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alınmış olan bu kararın tashihini istirham ediyo
rum.
REÎS —• Arkadaşımızı dinlemiş bulunuyor
sunuz. Beyanları muhteremdir. Her mebus arka
daşın kendisini haklı görmesi 'mümkündür. Fi
kir ve kanaatini müdafaa edebilir.
Yalnız, arkadaşımız Riyasetin beyanlarını
işitmemiş, duymamış veya tetkik etmemiş olabi
lirler. Riyaset Nizamnamenin 93 ncü maddesi ge
reğince e'lfazı tahkir/iyenin duyulması suretiyle
mevcudiyetine kaani olsaydı derhal o anda Mec
listen çıkarmayı re'sen talebederdi. Burada Ni
zamnameye ademiriayet iddiasında
bulunarak
«Vardır» diyorlar. Riyaset «Duyulmadı» diyor.
Vardır, yoktur iddialariyle müzakereyi bu şek
le sokmak doğru olmaz ve Nizamnamedeki ade
miriayet iddiası için aleyhte ve lehte ikişer me
busa söz verilmesi kaydı, bu meselenin kısa ke
silmesini âmirdir. Bu itibarla Riyaset bitaraflı
ğının en güzel örneğini vermiştir. (Sağdan, bra
vo sesleri, gülüşmeler, alkışlar) Fakat arkada
şımız buna yanaşmıyor. Riyaset ne dedi? «Biz
duymadık» dedi. iddia edildiği gibi Nizamname
ye ademiriayet var ımı, yok mu? Riyaset dedi ;ki,
var veya yok, bu Riyaset Divanınca tetkik edil
sin dedik ve karar aklık. Yüksek Heyetinizce
alman bu karara buradaki Riyaset Divanı ar
kadaşlarımız iştirak edemez.
Deniyor ki, «ıSiz kürsüden inip, arkadaşları
nızdan birisi Riyasete gelmeli idi.» Riyasetin
kürsüyü terk etmesine şu durum karşısında lü
zum ve mahal yoktur. Çünkü karar, Riyaset Di
vanına, şuradaki arkadaşla dışındaki Riyaset
Divanı azasına bırakılmıştır. Bundan daha ta
rafsızlık olur mu? Bu itibarla arkadaşımızın id
diası yersizdir.
Tevfik İleri 'Beyle karşılıklı konuşan arka
daşımıza aynı zamanda ihtar yapılmıştır. Ben
deniz 'zabıtları okudum; her iki arkadaşımıza da
Riyaset ihtar etmiştir. ('Sağdan, «Biz duyma
dık» sesleri) Duymadınızsa lütfen tetkik buyu
runuz, zabıtlar meydandadır.
Mehmet Hazer arkadaşımız, geçen sene ken
disine tatbik edilen meseleden bahsediyor. Ge
cen sene, Mehmet Hazer arkadaşımıza cezadan
sonra söz hakkı tanıdım ve hattâ Esat Mahmut
Karakurt arkadaşımız cezadan sonra söz olmaz
demişlerdi. Fakat bendeniz af müessesesi karşı
sında, vicdanen de müsterih olmak bakımından
Sargmalp arkadaşımızı, açıkça tavzihte bulunma-
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sı, af dilemesi için .kürsüye davet ettim. Ama
Sargınalp arkadaşımız hu kürsüden Riyasete ha
karet etti. 'Ne dedi? «iSenin gibi Reisin riyaset
ettiği celsede bulunmıyacağım» dedi.
Arkadaşlar, müsaade buyurun, her arkada
şın kanaati muhteremdir. Lisan nezaheti Meclis
Nizamnamesinde mukayyettir. 'Böyle 'olmasına
rağmen Riyasete saygısızlığı, Meclise saygısız
lığı hiçbir suretle Riyaset MaJkamı af£ edemez.
Affederse sizin Reisi affetmemeniz lâzımdır.
(Soldan, bravo sesleri)
Bu itibarla Riyaset, muamelesinde haklıdır.
Haklı olduğunu iddia etmektedir. Zabıtlar 'mey
dandadır. Mesuliyetimiz varsa tarih önündedir.
Müzakereye devam ediyoruz.
3. — Afyon Karahisar Mebusu Osman Talu'nun, Arzuhal Encümeninin 24 . IV . 1959 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 1547 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair takri
ri ve Arzuhal Encümeni mazbatası (4/116)
(1)
REİS — Mazbatayı ölçüyoruz.
(M azbata okundu.)
REİS — Osman Takı.
OSMAN TALU (Afyon Karahisar) — Muh
terem arkadaşlarım, evvelâ hâdiseyi kısaca arz
edeyim, ondan sonra hukuki mütalâamı izhar
edeyim.
Efendini, 195.1 senesinde yapılan mubayaa
lara ait faturalar istenmiştir. Mumaileyh Meh
met Akkaş verilmiş. Mal müdürü sonra «Başka
faturanız var mı?» diye sormuş, 1956 senesin
den bu yana 3 sene geçmiş. Kendisi küçük ve
muafiyeti olan bir esnaf, okur - yazar dahi de
ğil. Bu talep üzerine «Bilmiyorum, elimde bu
kadar var» diye cevap veriyor. «Hayır, öyle
demiyeceksin, başkaca yoktur» diyeceksin di
ye ısrar etmiştir. Böylece bu suç vâki addolun
muştur. Bunun üzerine on aya mahkûmiyeti
ne hükmediliyor. Bu mükellef İtiraz Komis
yonuna müracaat etmiştir. İtirazı kabul edil
miş, fakat karşı taraf temyiz etmiştir. Mali
ye Temyiz Dairesi yine mükellefin noktai na
zarını tamamiyle yerinde bulmuş ve mahallî Ha
zine mal müdürünün itirazını reddetmiştir. Ya
ni, mükellefin suçsuzluğunu kabul etmiştir.
Bundan sonra mahallî mal müdürü de Şûrayı
(1) 327 S. Sayılı matbua zaptın

sonundadır.
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Devlete başvurmuştur. Deylet Şûrası dahi bu.
I şahsın vergi kaçakçılığı yapmadığını kabul et-i mek suretiyle kararını vermiştir.
;
Bir de adlî cephe cereyan etmiş, mahallî
i asliye mahkemesi bu arkadaşı sırf şeklî bakım' dan mahkûm etmiştir. Bunu böylece kabul e t i tikten sonra mevcut mevzuatımızla bir tezat gö
ze çarpmaktadır. Malî kaza mercilerinin b e j raet ettirdiği bir kimseyi adlî kaza mercileri
I mevcut hükümler muvacehesinde sırf şeklî ba~
j lamdan en ağır suç olan kaçakçılık suçu ile mah! kûm edebilmektedir. Halbuki Almanya'da va| ziyet böyle değildir. Malî kazadan sâdır olmuş;
I hüküm, adlî kazayı da bağlamaktadır. Aynı
| mevzuat bizde de mevcudolsaydı, Temyiz K o j misyonundan ve Devlet Şûrasından beraet kaI zanmış olan bu kimseyi adliye mahkemesinde
j mahkûm etmeye imkân kalmazdı. Nitekim bu
( boşluğu bertaraf etmek için Bursa Mebusu MazI lum Kayalar arkadaşımız bir teklifte bulunj muştur. Maliye Komisyonunca kabul edilmiş;
i bulunan bu teklif Adliye Encümenine intikal
I etmiştir. Ümidediyorum ki, oradan da çıkaI cak ve Yüksek Huzurunuza getirilecektir, işI te o zaman malî kaza mercilerince mahkûm edilI miş olan bir kimse, dolayısiyle adlî kaza merj cilerince de mahkûm edilmiş, adlî kaza merci! lerincc mahkûm edilmiş kimseler de malî kaza;
mercilerince de mahkûm ' edilmiş olacağından'
j böylece tezatlı neticeye vâsıl olmak ihtirnalle| ri tamamiyle kapatılmış olacaktır. Bu kimse
I suçsuzdur, vergi kaçakçısı değildir. Hazineyi
! maliyeyi de zarara sokmuş değildir. Yalnız
: 100 - 125 lira arasında bir zarara sebebiyet ver-j mistir. Bu iş dolayısiyle Arzuhal Encümeni
müspet karara varmış, sonradan iş Adliye E n | cümenine gitmiş, Adliye Encümeni reddetmiş,
! tekrar Arzuhal Encümenine geldiği zaman Ad
liye Encümeni kararma ittiba olunmuştur. Bu
I mükellef cezasını da çekmişti. Bu mükellefin
affı onu bir haksızlık, bir adaletsizlikten kur
tarmak ve dolayısiyle bu durumda olan ve ay
nı şekilde cezaya uğratılmış olanların ırıağdu! riyete mâruz kalmamalarını temin etmek gayeI sine matuftur. Aynı mağduriyete mâruzdur.
j Eğer Yüksek Heyetiniz bu görüşlerimize iştirak
eder ve noktai nazarımızı kabul edersek, zaI ten cezasını çekmiş olan bu vatandaşın hukukan
j affı cihetine reyinizi izhar buyuracak olursa'» nız, güzel bir yol açılmış, iyi bir ışık tutul-
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muş ve bundan sonra adaletin daha iyi bir şe
kilde tecelli etmesine imkân verilmiş olacak
tır. Bunu Yüksek Heyetinizden bilhassa istir
ham etmekteyim.
SİRRİ ATALAY (Kars) — Ceza infaz edil
miş midir?
OSMAN TA LU (Devamla) — Ceza infaz
edimiştir, efendim. Sırf diğerlerine iyi bir ör
nek teşkil etmesi, iyi bir yol göstermesi ve ona
ışık tutması bakımından buna itiraz etmiş bu
lunmaktayım.
REİS — Cevat Ülkü, buyuran.
ADLİYE ENCÜMENİ REİSİ CEVAT ÜL
KÜ (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, af hu
susunda Heyeti Umumiyenin ne kadar hassas
olduğunu mütaaddit vesilelerle burada görmek
teyiz. Mevzuubahis talep de Vergi Usul Kanunu
na muhalefetten tâyin edilmiş bir mahkûmiyetin
affını istemekten ibaret bulunmaktadır. Ancak,
her ne kadar Temyiz İtiraz Komisyonu kasdî bir
hata olmayıp taksiri mahiyette olan ve faturala
rın bir kısmını göstermemek suretiyle işlenilmiş
olan suçtan dolayı kendisine taallûk eden malî
usullerle tahfifi yoluna gitmiş ise de adlî kaza
mercileri sarahaten malî kazanın her hangi bir
sebeple yapacağı değişikliği ceza hükmündeki mü
eyyidelerin tahfifinde bir sebep göstermemekte
dir. Nitekim, iadei muhakeme talebi Temyiz saf
halarından geçerek reddedilmiştir.
İşte böyle bir vergi usulü, kanununa taallûk
eden ve tamamiyle ticaret erbabını, vergi mükel
leflerini ilgilendiren' bir hususta affa lâyık ola
bilecek bir cihetin olmaması kendisine tevali eden
yazılı ihtarlara rağmen bu şekilde hareket etme
sini, Adliye Encümeni olarak yerinde bulmıyarak, emsal teşkil edeceği mülâhazasını da nazara
alarak, reddetmiş bulunuyoruz. Adliye Encüme
ninin bu noktai nazarını uygun mütalâa etmek
suretiyle önce affa lâyık gördüğü halde. Arzu
hal Encümeni de, Adliye Encümeninin reddi ta
zammum eden mütalâasına iştirak etmiştir. Bu
bakımdan biz, her hangi bir içtimai faydanın
icabettirdiği bir husus bulunmıyan ve belki bin
lerce vergi mükellefinin bulunacağı bu gibi ka
nunu ihlâllere de her hangi bir muhik sebebe
dayanmadan affa gidilmesini doğru bulmadığımı
cihetle, Adliye Encümeninin görüşüne uygun
şekilde ikinci defa Arzuhal Encümeninin almış
olduğu kararın ve dolayısiyle mazbatanın kabul
edilmesini istirham ediyorum.
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REİS — Mazlum Kayalar..
MAZLUM KAYALAR (Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, Osman Talu arkadaşımızın
huzurunuza getirmiş bulunduğu hâdisenin husu
siyetleri hakkında pek vukuf sahibi değilim. Yal
nız, konuşmaları sırasında tarafımdan yapılmış
bir kanun teklifini de zikretmiş bulunuyor.
Kanun teklifi şudur : 5818 sayılı Kanunla
Vergi Usul Kanununa ilâve edilen ek maddelerle
hileli vergi suçları ihdas edilmiştir. Bu ek mad
delere göre hileli vergi suçları ceza mahkemele
rinde görülür. Malî kaza mercileri ayrı işler, ce
za mahkemeleri ayrı işler. Bu iki istikamette ya
pılan tetkikat birbirini takyidetmez. Ek' 4 ncü
maddenin son fıkrasına nazaran hileli vergi su
çunu yargılıyacak ceza mahkemelerinden sâdır
olacak kararlarla kaçakçılık cezasını uygulıyan
mercilerin kararları birbirlerini bağlamazlar. Sa
rahaten zikredilen bu hüküm dolayısiyle vergi
cezaları sahasında memlekette birçok ayrılıklar
doğdu ve bunlar çok şikâyeti muciboldu. Bir ta
rafta kendisine ceza mahkemelerince vergi ka
çakçısı damgası vurulan kimsenin, diğer taraf
tan yqini malî kazada -böyle bir vergi ile mükellef dahi bulunmadığı karara bağlanmakta, fakat
kanundaki arz ettiğim hükme binaen ceza mahkemeelri vermiş bulundukları kararlardan iadei
muhakeme yolu ile de dönmemektedir.
Filhakika tatbikatta malî kaza mercii ceza
mahkemelerinden daha batî bir şekilde işlediği
daha doğrusu birçok derece bulunduğu için malî
kaza merciinin kararı ekseriyetle ceza mahkemeleri kararından sonra katîleşmektedir. Bu itibarla esasen ceza mahkemeleri malî kaza merci
inde kesinleşmiş hükümler elde etmeden, vatandaşm hareketinde hileli vergi suçu var mıdır,
yok mudur, bu cihetin tesbiti için ehlivukuflar
teşkil edilmektedir.
Bunun için de ekseriyetle küçük kazalarımızda muhasebei hususiye memurları veya tüccarlarai hesaplarını tutan muhasebeciler veya maliye
memurları ceza mahkemelerinde bilir kişilik et
mektedirler. Suçun maddi unsuru bakımından
bunların raporları ile iktifa mecburiyeti hâsıl olmaktadır.
Diğer taraftan vergi itiraz komisyonları, vergiler Temyiz Komisyonu ve Devlet Şûrası vergi
ve cezaları bakımından dosyalar üzerine eğilmekte ve vergi kaçakçılığı olup olmadığı hususumı tesbit etmektedirler.
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Osman Takı arkadaşımızın da beyan ettiği I aleyh, bu teklif kanunlaştıktan sonra Osman
Talu arkadaşımızın huzurunuza .yotirmiş bırlmıveçhile, bileli vergi kaçakçılığı dünyanın her ye
dıığu hâdiseye benzer aksaklıklar husule gelmirinde vardır. Almanya'da bu mesele halledilmiş,
yecektir. Ama bugün bu hâdisede böyle bir kazivergi divanları kararları kaçakçılığı tesbit edip
yei muhkeme mevcuttur. Bu hususta affınızı
kesinleşmedikçe iş ceza mahkemesine tevdi edil
tahrik
bakımından her hangi bir beyanda bulun
memektedir. Ve bittabi vergi kazasında vergi ka
mak istemem. Çünkü, hâdisenin hususiyetini ve
çakçılığı sabit olduktan sonra suçun maddi un
teferruatını bilmiyorum. Yalnız., adım geçtiği ve
suru üzerinde durulmamaktadır, mânevi unsur
kanun teklifimden bahsedildiği için sırf bu nok
üzerinde kasıt olup olmadığı meselesi üzerinde
tadan
Osman Talu arkadaşımızın verdiği habe
durulmaktadır.
rin mahiyetini tafsil etmek için huzurunuza iş
Memleketimizde 5815 sayılı Kanunun sebebgal ettim. Takdir Yüksek Heyetindir.
olduğu tatbikat hataları ve Almanya gibi ileri
REİS — Efendim, mütaaddit arkadaş!arımız
memleketlerin buldukları. tedbirler göz önünde
İni
mevzuda söz almışlardır, mütaaddit takrirler
tutularak tarafımdan bu durumun ıslahını te
de
vardır.
Fakat şu anda Riyaset, karar nisabı
min için Almanya'daki sisteme müşabih bir tek
nın
ademimcvcııdiyetiııi
görmektedir. Bu itibarla
lif yapıldı. Buna Hükümet temsilcileri iştirak
20 Temmuz 1959 Pazartesi günü saat 15 te top
ettiler. Onların da yaptıkları ikazlarla Maliye
lanılmak üzere İnikadı kapatıyorum.
Encümeni kanuna yeni bir hüviyet verdi ve bu |
Kapanma saati : 17,53
teklif Adliye Encümenine tevdi edileli. Binaen- |
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Afyon Karahisar Mebusu Osman Talu'nun Arzuhal Encümeninin
24 . IV . 1959 tarihli haftalık karar cetvelindeki 1547 sayılı Kararın
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve
Arzuhal Encümeni mazbatası ( 4 / 1 1 6 )

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine
Arzuhal Encümeninin 24 . IV . 1959 tarihli ve 38 sayılı Haftalık Karar cetvelindeki Mehmet
Akkaş hakkındaki ittihaz edilmiş bulunan "11 . X I . 1959 tarih ve 1547 sayılı Kararın Umumi He
yette görüşülmesini arz ve teklif ederim.
28 . IV . 1959
Afyon Mebusu
_
. ' . . ' " . .
- '
•
Osman T.alu

Arzuhal Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Arzuhal Encümeni
Zat ve Evrak No. 220-14950
Arzuhal En. No. 220-14361
Esas No. 4-116
Karar No. 22

5. VI. 1959

Yüksek Reisliğe
1951 ve mütaakıp yıllar zarfında yaptığı em
tia mubayaasına ait tanzim ve mahallî malmüdürlüğüne verdiği fatura listesinde bâzı fatura
ları beyan harici bıraktığı iddia ve isnadolunarak Vergi Usul Kanununa muhalefetten San
dıklı Asliye Ceza Mahkemesince mahkûm edil
miş bulunduğu 10 aylık hapis cezasının; 'bu bap
taki hükmün tavsif ve tatbikat yönünden hatayı
adlîye müstenit ve kendisinin böyle bir kaçak
çılık kasdı bulunmadığı Vergi Temyiz Komisyo
nu kararı ile dahi müeyyit, ticari haysiyet ve
şerefini muhil bulunmuş olduğu nazara alına
rak Yüksek Meclisten af talebinde bulunan adı
geçen yer halkından Mehmet
Akbaş'a ait
20 . V I I I . 1957 tarihli arzuhal, celbolunan mah
kûmiyet dosyası ile birlikte selef encümence
Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine tevfi
kan incelenmiş ve; müstedinin vergi tarhiyatmda malmüdürlüğünü yanıltmak maksadiyle 8 905
küsur lira tutarındaki 31 aded faturayı ketmey-

lediği sabit görülerek, Vergi Usul Kanununun
bâzı maddelerini değiştiren 5815 sayılı Kanuna
tevfikan mahkûm edildiği, re'sen takdir ve iti
raz komisyonlarınca vergi kaçakçısı addolunmak
suretiyle hakkında yapılan cezalı tarhiyatm da
filhakika Vergiler Temyiz Komisyonunca bu ha
reketinde gizlemek ve hileli vergi kaçakçılığı
yapmak maksadı bulunmadığından ancak ku
surlu sayılması lâzımgeleeeği cihetle kaldırılmış
bulunduğu anlaşılmıştır.
En yüksek malî kaza merciinin bu kararı
ve bir kısım faturaların iddia veçhile, ticari
teamül iktizası müstedi tarafından başka tüc
car arkadaşlarına aldığı mallara aidolduğu hak
kındaki muhik müdafaası ve maliyenin istediği
bu malûmatın mükelleflik durumunu tesbit et
meğe matuf bir yoklama mahiyetinde bulun
muş olmasına rağmen mumaileyhin hileli vergi
kaçakçısı addolunarak tecziye olunmuş bulun
duğu ve mahkemece dahi tahfif sebebi olarak
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kabul edilen'"hüsnü hali nazara alınarak; af ta
lebi dikkate alınacak mahiyette görülmüş ve
14 . II . 1958 gün ve 14950/14361 sayılı bir inha
mazbatası ile Adliye Encümenine intikal ettiril
miştir.
Müşarünileyh Encümen tanzim ettiği 4 . II .
1959 tarihli mazbatası ile; Maliyece Vergi Usul
Kanununun 138 nci maddesine istinaden ya
pılmış olan tebligatta; istenilen bilgi, ince
lemeğe yetkili olanları yanıltacak şekilde ya
lan veya eksik verildiği takdirde kanuni taki
batta bulunulacağı da ihtar olunmuş bulunul
masına rağmen mumaileyhin vergi muaflığın
dan istifade için senelik ciro miktarını 60 bin
liradan aşağı düşürmek maksadı ile 53 küsur
bin lira tutarındaki 110 aded faturadan başka
fatura ve mubayaası olmadığını bildirmek su
reti ile hareket ettiği ve müttehaz hükmün Tem
yiz, tashih karar ve iadei muhakeme-yolların
dan geçmiş bulunduğu ve itiraz Komisyonu
nun vergi kaçakçılığına ait kararının kusur ce
zasına tahvili hakkındaki mahkûmiyet dosya
sında mevcut Temyiz Komisyonu karârının
mahkemeyi tekyidetmiyeeeği belirtilerek; affı
için bir faidei ietimaiyede mülâhaza olunma
dığından mezkûr inha mazbatası bu baptaki
dosya ile Encümenimize iade ve tevdi kılındı
ğından 11 . II . 1959 tarihli toplantıda tetkik
olunmuş ve; Adliye Encümeni mazbatasında
beyan olunan sebepler musip ve varit görüle
rek af talebi, 1547 sayılı bir kararla ekseriyet
le reddedilmiştir.
Mezkûr karara Afyon Karahisar Mebusu Os
man Talu tarafından sebep zikrolu'nmaksızın,
müddeti içerisinde itiraz olunmuş bulunulduğun
dan bahis konusu dosya Dahilî Nizamnamenin
57 nci maddesine tevfikan tekrar tetkik ve mü
zakere olundu". .
Yukarıda açıklandığı üzere selef encümeni
nin af inhası; Yergiler Temyiz Komisyonunun
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zikrolıınan kararma, faidei içtimaiye af ve atı
fete müstenit bulunmaktadır.
iler ne kadar bâzı hallerde, şahsi ahval af
hususu için bir sebep teşkil eder ise de müstedinin durumunda bu bakımdan nazara alına
cak bir cihet görülmediği gibi, affında filhaki
ka bir faidei içtimaiye de mülâhaza olunama
mıştır. Dâvanın arz olunan safahatına göre ad
lî hataya matuf iddia da keza dikkate alınacak
mahiyette bulunmamış ve 5815 sayılı Kanunun
4 ncü maddesinde, vergi cezalarını uygulaya
cak olan makam ve mercilerin muamele ve ka
rarlarının ceza yargıcını takyidetmiyeceği ya
zılı bulunmuş olmasına binaen; Yergi, Temyiz
Komisyonu kararının; kanunun bu açık hük
mü karşısında affa mesnet alınması da muvafık
görülmemiştir.
Arz ve izah olunan bu maddi ve hukuki se
beplere binaen azadan Nüzhet Ulusoy ve Mit
hat Dayı oğlu 'mm vâki muhalefetlerine ve Se
fer Eronat'm müstenkif kalmasına mukabil
4/116 sayılı itirazın reddine ve 11 . II . 1959
gün ve 1547 sayılı encümenimiz Kararının tamamiyle musip bulunduğuna ekseriyetle karar
verilmiştir.
Keyfiyet; Umumi Heyetin Yüksek tasviple
rine sunulmak üzere işbu mazbatamızla say
gıyla arz olunur.
Arzuhal Encümeni Reisi
Çorum
İL Ortakciöğlu
Bolu
Muhalifim
M. Daytoğlu
Erzurum
21. Eyüboğlu
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Mazbata Muharriri
Samsun
Muhalifim
N. TJ'lmoy
Diyarbakır
Konya
K: Tay si
S. Sayın

Trabron
O. N. Lermioğlu

Yozgad
Müstenkifim
#. Eronat

