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İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 14 
2. — Havale edilen kâğıtlar 14:15 
3. — Görüşülen işler 15 
1. — Konya Milletvekili Dr. Muhsin 

Faik Dündar'ın Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarından kurulan Karma Komis
yon raporu (3/100) 15 

2. — Kütahya Milletvekili Adnan Men
deres'in Mille! vekilliği dokıılımmazlının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulan Karma Komisyon raporu 
(.3/1) • .15 

3. Malatya Milletvekili Mehmet Sa
dık Eti 'nin Milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları uda-n kurulan Karma Komisyon 
raporu (3/61) 15:16 

4. - Seyhan Milletvekili Kasım Ener'in 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Aanayaşa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon raporu (3/109) 16 

5. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
kelioğlu'ııım, Milletvekilliği dokunul oıazlı-

Sayfa 
ğmın kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulan Karma Komisyon ra
poru (3/31) 16:17 

6. —• Almanlara ait ihtira beratlarının 
kamunun faydalanmasına konmasına ili
şikli olarak Milletlerarası Tamirat Ajanlı
ğında üye bulunan Devletler arasında 
Londra'da imza edilen Anlaşmaya Hükü
metin katılması hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları rapor
ları (1/151) 17,19,32,33:36 

7. — Türkiye ile Belçika - Lükseınburg1 

Ekonomik Birliği arasında imzalanan Ti
caret ve ödeme Anlaşmaları ile Mödüs vi-
vendinin onanması hakkında kanun tasarı
sı ve Dışişleri ve Ticaret-Komisyonları ra
porları (1/166) 17,18,32,36:39 

8. — Jandarma Kanununun 12 nei mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma ve İçişleri Komis
yonları raporları (1/149) ; ' 18:32 

9. — Milletlerarası Tarım Enstitüsünün 
kaldırılması ve bütün çalışmaların Birleş
miş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtına 
devri hakkında Roma'da imzalanan Proto
kolün onanmasına dair kanunn tasarısı ve 
Dışişleri ve Tarım Komisyonları raporları 
(1/175) 32 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Müttefik Devletlerle İtalya arasında imza
lanan Barış Andlaşmasının tadili hususunda 

İtalyan Kurucular Meclisinin arzu ve istekleri
ne dair olan muhtıra okunarak, Başkanlık tara
fından cevap verilmesi uygulandı. 

Samsun Milletvekili Cemil Bilsel'in, Hava 
seferlerinin düzenlenmesi hususunda ne düşü
nüldüğünün bildirilmesi hakkındaki sözlü soru
suna, Ulaştırma Bakanı Şükrü Koçak cevap 

verdi. 
istanbul Milletvekili Cihad Baban'm, yine 
İstanbul Milletvekili Cihad Baban'm, 
İstanbul Milletvekili Fuad Köprülü'nün, 
İstanbul Milletvekili Hüseyin Cahit Yal

çın'in, 
İzmir Milletvekili Haydar Rüştü Öktem'in, 

Milletvekilliği dokunulmazlıkları hakkındaki 
Karma Komisyon raporları, onandı, 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1941 akçalı yılı 
Kesiuhesap Kanunu kabul edildi. 

Ankara'da Ismetpaşa mahallesinde oturan, 
Bedia Tokçaer'in, cezasının affı hakkındaki ka
nun kabul olundu. 

1940 yılında New - York'ta toplanan Millet
lerarası Sağlık Konferansında kabul ve imza 
edilen belgelerin onanmasına dair olan kanun 
tasarısının birinci görüşülmesi bitirildi. 

4 . VI. .1947 Çarşamba günü saat on Beşte 
toplanmak üzere Birleşime son verildi. 

Baskanvekili 
Konya 

T. F. May 

Kâtip 
Tunceli 

Necmeddin Hakir Sılan 

Kâtip 
Rize 

Dr. F. Kurtuluş 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Tasanlar 
1. —- Devlet Memurları Aylıklarının Tev

hit ve Teadülüne dair olan 3056 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/195) (Ticaret ve Bütçe Komisyon
larına). 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1945 yılı Kesinhesabı hakkında kanun 
tasarısı (1/196) (Sayıştay Komisyonuna). 

Teklifler 
3. — Çanakkale Milletvekili Niyazi Çıtak-

oğlu'nun, Belediye Kanununun 110 ncu madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/47) (İçişleri ve Bütçe Komisyonlarına). 

4. — Çorum Milletvekili ITasene İlgaz'ın. 
hizmet.süreleri emekli ve yetim aylığı bağlan
masına elverişli olmıyan subay, askerî ve mülki 
memurlarla bunların yetimlerine bir defaya 
mahsus olmak üzere verilen paraların vergiye 
tâbi tutulmaması hakkında kanun teklifi (2/48) 
(Maliye ve Bütçe Komisyonlarına). 

5. — İstanbul Milletvekili Fuad Hulusi De
mircili ve dört arkadaşının, Polis Vazife ve 
Salâhiyet Kanununun bazı fıkra ve maddele
rinin kaldırılması hakkında kanun teklifi (2/49) 
(Adalet ve İçişleri Komisyonlarına). 

Raporlar 
0. Deıniryollar ve Limanlar yapımı için 

gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
hakkındaki 4043 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/156) (Gün
deme). 

7. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkındaki 4860 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/178) (Gündeme). 

8. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
rapora (1/179) (Gündeme). 

9. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 saydı Kanuna 
bağlı cetvel ile bunun değişiklik ve eklerinin 
İçişleri Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/90) (Gündeme). 

10. — Hatay Milletvekili Gl. Eyüp Duru-
kan'ın, Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 

— 14 — 
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Sandığı hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi ve Millî Savunma, 
ve Bütçe Komisyonları raporları (2/11) (Gün
deme). 

11. — İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilât ve 
Vazifeleri hakkındaki 1624 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/91) (Gündeme). 

12. — İstanbul ve İzmir Telefon tesislerinin 
tesellüm ve işletme muameleleri hakkındaki 3054 
ve 3488 sayılı Kanunların 3 ve 4 neü madde
lerinin kaldırılmasına ve 4454 sayılı Kanunun 
37, 38 ve 39 ucu maddelerinin ertelenmesine 
dair kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/158) (Gündeme). 

13. — Memur ve hizmetlilere verilecek ola-

BAŞKAN - - Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜ$ 

1. — Konya Milletvekili Dr. Muhsin Faik 
Dündar'ın Millet vekilliyi dokunvlmazlığımn 
kaldırılmanı hakkında Başbakanlık tezkereni ve 
Anaysa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma K t »misyon raporu (H/100) 11 ] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Raporu kabul edenler... Ktmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Kütahya Milletvekili Adnan Mende
res'in Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar-

[1] 152 sayılı basmayanı tutanağın sonun
da dır. I 
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ğanüstü zam hakkındaki 4178 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/180) (Gündeme). 

14. — Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Ka
nununun 4460 sayılı Kanunla değişen 10 ncu 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (1/191) (Gündeme). 

15. — Yeniden 5 ilce kurulması hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/141) (Gündeme). 

16. — Yüzdebeş faizli Hazine Tahvilleri ih
racına dair olan Kanunda değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/88) (Gündeme). 

,EN İŞLER 

ma Komisyon raporu (H/l) | 1 | 

(lîapor okundu). 

BAŞKAN — Raporu kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

H. — Malatya Milletvekili Mehmet Sadık 
Kti'nin Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon raporu (3/(il) |2] 

( Rapor okundu). 

|1] 15H sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

12] 15i sayılı basmayazı tutanağın son-unila
dır. 

)>»•<« 

B Î R t N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Kâzım Karabekir 

KÂTİPLER : Dr. Fahri Kurtuluş (Rize), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 
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BAŞKAN —;• Raporu kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edildi, 

4. — Seyhan Milletvekili Kasım Ener'in, 
Mille t v e killiği dok unulmazlığınm kaldırılması 
hakkında Başbakanlık teskeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (H/109) \\\ 

(.Rapor okundu). 
liAŞJvAN — Raporu kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edildi. 

5. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karına Ko
misyon raporu (H/31) [2| 

(Rapor okundu). 
SİNA NTEKELİOGLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar; hepimiz biliyoruz ki, ötedenbcri Mec
listeki usule göre, her Mebus hakkında yapılan 
şikâyet, adalet cihazından sümmettedarik buraya 
kadar gelir. 

İşte bendeniz hakkında vâki olan vaziyet te, 
eğer gazetelere aksetmemiş olsaydı, ben de bu 
kürsüye çıkarak hiçbir zaman kendimi müdafaa 
etmek istemiyecektim. Gazetede yazılmış olan 
yazıyı huzurunuzda okursam benim kendimi mü-' 
dafaa etmekte ne kadar haklı olduğumu kabul 
edersiniz. 

Gazetede deniliyor ki; Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu Âdil İltekin'i düğmek ve haka
ret etmekten dolayı ... Benim dokunulmazlığımın 
refini istiyorlar. 

Arkadaşlar; beni tanıyanlar çok iyi bilir ki, 
ben hayatımda kimseye karşı koymuş olan bir 
adam değilim. Hele düğmek için hiç kudretim 
yoktur. Hayatımda kimseyi döğmedim, kimseye 
hakaret etmedim. Esasen yazılan bu yazıdan an
laşılıyor ki, ortada biçimsiz bir şekil ve vaziyet 
vardır. Yalnız benim ricam şudur: 

Hakaret etme olsun, dövmek suçu olsun bun
ların! takibatı şahsi dâvaya bağlıdır. Benim yap
tığım iddia edilen şu suç sabit olmuş mudur ki, 
Adalet Bakanlığından Millet Meclisi Kürsüsüne 

|1] 155 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

[21 756' sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır, 
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kadar gelmiştir. Bu ne kadar şekilsiz bir iştir ki, 
Mecliste bulunan bir arkadaş milletten bir ferdi 
dövüyor ve hakaret ediyor onun hakkındaki ta
kibat ta duruyor. Binaenaleyh, benim hakkım
da şahsî bir dâva açılmış değildir, bir adanı 
ortaya çıkmış : Âdü' i döğdü demiş. Ben Âdil'i 

I ne tanırım ne de döğdüm. 
Bir ricam var Adalet cihazı bu gibi vaziyet

lerde bir tahkikatı iptidaiyede bulunsun bir cürüm 
olduğu tahakkuk ederse ondan sonra buraya gel
sin. Binaenaleyh benim hakkımda yapılan şikâ
yet bu şekilde olmamalıdır. Ben Âdil'i tanımanı 
ve kimseyi döğmedim. 

Bu hususun Adalet Bakanlığınca nazarı dik
kate alınmasını istiyorum. 

I ADALET BAKANİ SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) —• Efendim, Milletvekilleri hakkın
daki takibat Anayasa ve İçtüzük hükümlerine 
göre cereyan eder. Arkadaşımızın Adalet ciha-
zmea yapılan tetkiklerin sümmettedarik olduğu 

I hakkındaki beyanları yerinde değildir. • Zan ve 
tahmin ettiği gibi Milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması yoluna müracaat isnadedilen 
suçun sübutu gerekmez. Hattâ Adalet makamları 
bu bakımdan soruşturma yapmaya yetkili 
değildir. Sadece bir hazırlık tetkiki yapılır ve 
isnadedilen suç mücerret bir iddia mıdır, yoksa 
işin Meclise şevkini mi gerektiren sebepler var
ın] dır? 

Binaenaleyh, bu vaziyette Adalet cihazı üzeri
ne düşen vazifeyi tam olarak yapmıştır. Bilhassa 
takibi şahsi şikâyete bağlı suçlar da Ceza Kanu
nunun bu yoldaki hususi hükümleri nazara alı
mı*. 

Milletvekilinin mahkeme huzuruna çıkması 
için Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl -

I ması lâzımdır. Aksi takdirde Anayasanın sarih 
hükümlerine muhalif bir harekette bulunulmuş 
olur. Bu itibarla suç sabit midir değil, midir ' 
şeklinde bir tahkika girişilmez. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Bir su
al soracağım; acaba bu gazetede ismi geçen Adil 
lltekin beni dâva etmiş midir? 

ADALET BAKANI SİNASİ DEVRİN (Zon-
gunladk) — Dosyayı şahsan tetkik etmiş deği
lim Karma Komisyon raportörü arkadaşım bu 
hususta gereken cevabı vereceklerdir. Dosyanın 
yüksek Meclise şevki kanun ve tüzük hükümle
rine uygundur. Yalnız arkadaşıma şunu ifade 

I etmek isterim ki, dosyanın sevkedilmiş olması 
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arkadaşımızın bu suç işlediği nıertebei sübuta var
mış gibi bir netice tevlit etmez. Bu yolda bir 
soruşturmaya girişebilmek için Milletvekilli
ği dokunulmazlığının kaldırılması lâzımdır. 
Hazırlık tetkikleri bu dokunulmazlığının kaldı
rılmasını istemeyi mucip bir hal olup olmadığı
nın tâyinine münhasırdır. Bu usul Milletvekil
liği dokunulmazlığının teminine matuftur. Mil
letvekilleri ulu orta. mahkeme huzuruna sevko-
lunmazlar. Çünkü siyasi hayattaki faaliyetleri 
dolayısiyle birçok isnatlara mâruz kalabilirler. 
Yüksek Meclisin teamülü de bu merkezdedir. 

BAŞKAN — Efendim. raporu kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Rapor kabul edilmiştir. 

6. — Almanlara ait ihtira beratlarının ka
munun faydalanmasına konmasına ilişikli ola
rak Milletlerarası Tamirat Ajanlığında üye bulu
nan Devletler arasında Londra'da imza edilen 
Anlaşmaya Hükümetin katılması hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları 
raporları. (1/151) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesidir. 
-Maddelere geçiyoruz. 

Almanlara ait ihtira beratlarının kamunun fay
dalanmasına konmasına ilişikli olarak Milletler
arası Tamirat Ajanlığında üye bulunan Devlet
ler arasında 27 Temmuz 1946 tarihinde Lon
dra'da imza edilen Anlaşmaya Hükümetin ka

tılması hakkında kanun 

MADDIO 1. — Almanlara ait ihtira beratları
nın kamunun faydalanmasına konmasına ilişikli 
olarak Milletlerarası Tamirat Ajanlığında üye 
bulunan Devletler arasında 27 Temmuz 1946 ta
rihinde Londra'da imza edilen Anlaşmaya Hü
kümetin 30 Aralık 1946 tarihinde katılması onan
mıştır. 

NAZIM POROY (Tokad) — Ma'ddede bir 
tashih rica edeceğim. 

BAŞKAN — Önergeniz var mı? 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU ADİNA NAZİM 

POROY (Tokad) — Küçük bir tashihtir, efen
dim, Milletlerarasında vâki olan bu gibi anlaş
malara katılmamızı tazammun eden kanunlarda 
daima «Türkiye Hükümetinin» tâbiri kullanıl-

[1] Birinci görüşülmesi 66 ncı Birleşim tu-
tanağındadır. 
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I maktadır. Halbuki bu sefer küçük bir zühul 

neticesi olarak yalnız «Hükümetin» denmiştir. 
«Türkiye Hükümetinin» şeklinde tashihini rica 
edeceğini. Yani «... Anlaşmaya» kelimesin
den sonra «Türkiye» ve «Hükümetin» kelime
sinin de «Hükümetinin» şeklinde tashihini Dış
işleri Komisyonu Sözcüsü sıfatiyle rica ediyo
rum. Bilmiyorum bu küçük tashih için önerge 
vermeye lüzum var mı"i (Yok sesleri). 

DIŞİŞLERİ BAKANİ HASAN ' SAKA 
(Trabzon) — Muvafık. 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı da muvafakat 
ediyor. 

Maddeyi bu şekilde oyunuza sunuyorum. Ka-
| bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN —• Üçüncü maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

I Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 

7. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Eko
nomi Birliği arasında imzalanan Ticaret ve Öde
me Anlaşmaları ile Mödüs vivendinin onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 
Komisyonları raporları (1/166) | 1 | 

BAŞKAN — İkinci görüşülme olduğu için 
maddelere geçiyoruz. 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasında Ankara'da imzalanan Ticaret 
ve Ödeme Anlaşmaları ile Modüs vivendinin 

onanması hakkında kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Belçika - Lükesm-
burg Ekonomik Birliği arasında 12 Mart 1947 
tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve Öde
me Anlaşmaları ile Modüs vivendi onanmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oya arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

[1] Birinci görüşülmesi 66 ncı Birleşim tu
tan ağımdadır. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 
Gündemde birinci defa müzakere edilecek iş

lerden Devlet Demiryollariyle Devlet Denizyolla
rına ait iki tasarı henüz dün tevzi edildiği için 
aradan 48 saat geçmemiştir, onları geçiyoruz. 

8. — Jandarma Kanununun 12 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Milli Savunma ve İçişleri Komisyonları rapor
ları (1/U9) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkmda söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

1706 sayılı Jandarma Kanununun 12 nci mad
desinin değiştirilmesine ve muvakkat madde ek

lenmesine dair kanun 

MADDE 1. — 10 Haziran 1930 tarih ve 1706 
sayılı Jandarma Kanununun 12 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

A) Jandarma subaylarından üsteğmen ve 
yüzbaşıların (dâhil) yükselmeleri jandarma gö
revlerinden alacakları sicillere göre yapılır. 

Teğmenlerin üsteğmenliğe yükselmeleri Jan
darma Subay Okulundan alacakları sicillerle 
yapılır. 

B) Binbaşı ve daha yukarı rütbedeki Jan
darma üstsubaylarınm yükselmeleri; Kara Or
dusunun küçük komuta kurslarına, manevra ve 
atışlarına, kıta ve kadro tatbikatlarına katıla
rak buralardan alacakları notlarla Jandarmada 
tutulmakta olan siciller karşılaştırılıp her ikisi 
muvafık olanlar Ordudaki hem nasıplılariyle bir
likte İçişleri Bakanlığınca tanzim edilecek yük
selme defteriyle münhalâta yükseltilir. 

Ancak Büyük Komuta Kursu açıldığı takdir-

[1] 12 i e ek saydı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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de albayların yükselmeleri bu kursa iştirakle
riyle olur. 

(') Jandarma subaylarının kurs, manevra, 
atış ve tatbikatlara iştirak şekli ve yükselmele
rine esas olacak notların hangi idari makam ve 
meslekî üstler tarafından ne suretle verileceği 
ayrıca bir tüzük ile tesbit olunur. 

Orgl. İZZEDDtN ÇALIŞLAR (Balıkesir) — 
Sayın arkadaşlar; bu tasarı ile görüşülen jan
darma meselesi bu sınıfta geniş bir yenilik ve 
inkilâp yapmaktadır. Tasarı gerekçesinde gör
düğümüz sebeplerden daha geniş izahat ile ten
vir edilecek olursak bu meselede tartışmayı da
ha genişletmek te mümkündür. Onun için sö
züme devam etmezden evvel komisyon veya il
gili makamlar tarafından daha genişçe tenvir 
edilmemizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sözcü veya Hükümet ne diyor? 
ÎÇtŞLERÎ BAKANT ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER 

(Erzincan) — Sayın arkadaşlar; bugün yaşa
makta olan Jandarma Kanunu ile, Jandarma 
subaylarına her terfi müddetinde altı aylık bir 
Ordu sitajı vazifesi yüklenmiştir. Bu, Ordu si-
tajmdan maksat ve gaye, her rütbe değişmesin
de, askerî bilgilerle olan irtibatı gerek nazari ve 
gerek tatbiki noktai nazarından muhafaza etme
yi sağlar. Fakat, bugün yaşamakta olan Jan
darma Kanunundan evvel bu sitaj mevcut de
ğildi. Bu stajın zabıta vazifeleri üzerine yap
mış olduğu tesir de büyüktür. Çünkü bazan 70, 

hazan 100, bu sene 120 ilçemizi, kumandasız bırak
mış oluyor. Altı ay zarfında zabıtasız komutansız 
kalan her hangi bir ilçede halkın şikâyetini mu
cip olan hâdiselerle karşı karşıya kalındığı gö
rülmektedir. Binaenaleyh bir disiplin mesleki 
olan zabıta kuvvetlerini komutansız bırakma
nın zararını çok defa görmekteyiz. Eğer subay 
altı aylık stajda muvaffak olamazsa, bir altı ay
lık staja daha tâbi tutulmak suretiyle, bu gibi 
komutansız mevkileri bir seneye kadar komutan
sız bırakmayı mucip oluyor. Bu mahzuru art
tırmaktadır. 

İkinci noktai nazar, Jandarma, filvaki Or
du mefhumu dâhilinde bir askerî unsur olmakla 
beraber, esas ana vazifeleri itibariyle galip 
olan taraii idari ve adlîdir. Binaenaleyh ara-
sıra yapılacak altı aylık, bir stajda bugünkü as
kerî ilmin iktisap edilmesine maddetten imkân 
yoktur. Binaenaleyh biz memleketin emniyet 
ve asayişi noktasından ilçelerimizi ve zabıta 
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kuvvetlerimizi başsız bırakmamayı ve onları 
galip olan vazifeleri noktasından bilhassa zabı
ta vazifeleri noktasından daha iyi yetiştirmeyi 
esas olarak kabul ettik. Bu noktai nazardan 
Genelkurmayla temasa geçtik, vaziyeti etraflıca 
mütalâa ettik bizim için birinci derecede ehem
miyetli olan nokta ilçelerde ki, teğmen ve yüz
başı rütbesinde bulunan komutanların bu rüt
belerde bulundukları müddetçe hiç bir staja tâ
bi tutulmadan kendi mesleki sicilleri ve kurs
tan aaeakları sicillerle terfileri esasına gidilme
sinin isabetli ve memleket asayiş ve emniyeti 
bakımından zaruri olduğudur. 

Binbaşı ve daha yukarı rütbedeki Jandarma 
subaylarının askerî bilgilerle alâkasını büsbütün 
kesmemek için kendi bölgelerinde askerî kıta
ların yapacakları her türlü tatbikat ve manevra
larda hazır bulunmaları ve bu tatbikat ve ma
nevralar dolayısiyle yeni askerî terakkiyatı ya-
kiııen takip etmeleri ve bu çalışmalarda göste
recekleri kabiliyetten not alarak bu notun ter-
filerine müessir olmasını da esas itibariyle ka
bul ettik. 

Ayrıca bugün Orduda mevcut olan küçük 
komuta kurslarınada terfi için iştirak etmeleri
ni prensip olarak kabul ettik. Küçük komuta 
kurslarına iştiraklerini askerî bilgilerle irtiba
tı noktai nazarından faydalı gördük. Esas iti
bariyle mütemadiyen kıta ve vazife başında bu
lunması idari ve adlî vazifeleriyle sıkı sıkı 
alâkasını devam etirmesi lâzımgelen teğmen ve 
yüzbaşıları kendi mesleki sicilleri ile terfi et
tirmeliyiz. Fakat Genel Kurmayla mutabık ola
rak tatbikatlara iştirak ettirmek suretiyle daha 
yüksek rütbelere geçmeyi temin etmekte memle
kete menfaati noktai nazarından faydalı olacağı 
neticesine vardık ve bu sebeplerle tasarıyı yüksek 
tasvibinize sunmak ihtiyacını duyduk. Son söz 
olarak şunu arzetmek isterim. Bu sene staja tâ
bi tutulan subayların yekûnu İlçelerde 120 dir 
yani 120 ilçeyi komutansız ve âmirsiz bırakmak 
zarureti ile karşılaştık. Memeleketin emniyeti 
ve asayişi bakımından çok lüzumlu ve faydalı 
olacağını ümit ettiğimiz bu kanunun tasvibinize 
ınazhar olacağını umuyorum. 

BAŞKAN — Oyunuza sunulan birinci ve 
ikinci tasarıya oy vernıiyeuler lütfen oylarını 
kullansınlar. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
İzzettin Çalışlar, cevap verecek misiniz? I 
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I Orgl. ÎZZEDDİN ÇALIŞLAR (Balıkesir) — 

Evet, 
BAŞKAN — Buyurun. 
Orgl. İZZEDDİN ÇALIŞLAR (Balıkesir) — 

Sayın İçişleri Bakanımızın izahatını dinledim. 
İlçelerde bulunan teğmen ve üsteğmen jandarma 
subaylarından bazılarının yerlerinden ayrılıp staj 
için kıtaya hizmetleri ilçelerin zabıta işlerine 
sekte getirdiği için bunda mahzur görülmüş ve 
yüzlerce ilçelerin subaysız bırakmak emniyet ve 
inzibat noktai nazarından münasip görülmemiş 
olması bu tasarının tesbitine âmil olmuştur. 

İkincisi de; esasen jandarma subayların her 
terfi zamanında ordu kıtalarına staja gitmeleri 
kendi askerî bilgi ve inzibatlarını yükseltmek 
noktai nazarından ehemmiyetli bir fayda teşkil 
etmemektedir. Bu sebepten bu staja lüzum kal
mamış görülüyor. 

Üçüncüsü de bu mesele kendileriyle Genel 
Kurmay Başkanlığı arasında görüşülerek iki mes
ul makam arasında şimdiki tasarı ile beyan edi
len şekil muvafık görülerek jandarma subayları 
ancak üst subay yani binbaşıdan yukardaki 
rütbelerin ordu ile ilgisinin muhafazası kâfi gö
rülmüştür. Jandarma subaylarının ordunun 

[ maddî ve mânevi tesirinden talim ve terbiyeden 
büsbütün uzaklaştırılmasını ben faydalı görmü
yorum. Bilâkis zararlı görüyorum. Onun için bu 
tasarının lehinde söz söylemiyeceğim. Şimdi 
Harb Okulundan yetişen bir jandarma subayı 
bütün zabitlik hayatını yalnız bucaklarda, ilçeler
de jandarma vezaifiyle geçirecek olursa o suba
yın askerlik bilgisi ve askerlik inzibat ruhu çok 
gevşer belki de hiç kalmaz. Orduda geri hizmete 
alman subaylarda 3 - 4 sene geri hizmetten sonra 
orduya girdikleri zaman onlar bile kıtalarda ta
lim terbiye hususunda çok gevşeklik gösteriyor
lar. Nerede kaldı ki, hiç orduya yanaşmıyacak 
ve senelerec yalnız jandarma vazifesi başında ka
lacak jandarma subayları, emirleri altında bulu
nan erlere talim terbiye verecek, zapturapt ruhu
nu temin etsinler, muhtelif silâhların talim - ter
biyesini yapsınlar. 

Malûmu âliniz mutlakiyet devrinde jandar
ma orduyla alâkadar bir sınıf değildi. Subay
ları başka şekilde temin olunuyor, erleri gönüllü 
olarak kaydolunuyor, bu suretle bir jandarma sı
nıfı vücude geliyordu. Tabiî bu zaptiye sınıfı 
memleketin emniyet ve asayişini ve itimadını te-
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*hitı hususunda muvaffakiyet gösteremiyordu. 

Hattâ hariç Devletlerin de Osmanlı Devel-
tine ıslahat diye serdettikleri meselelerden birisi 
de bu idi. Balkanlar'da geniş politika ve çete fa
aliyetleri başladıktan sonra Vilâyatı Selâse diye 
üç vilâyet bir Umumi müfettişlik emrine ayrıldı
ğı zaman ilk defa nazarı dikkate alman mesele 
daha sonra bütün Kümeli vialâyetlerinde jan
darma teşkilâtının ıslahı olmuştur. Fransa'dan 
ve İtalya'dan bu sınıfta mutahassıs subaylar ge
lerek jandarma teşkilâtımızı tensika başladıkları 
zaman ilk yaptıkları iş ordudan iyi talim ve ter
biye görmüş, inzibat ruhu yüksek Türk zabitleri 
ve erleri almak suretiyle bu işi başarmaya baş
lamıştır. Bu suretle Meşrutiyet devrine geçildiği 
zmanda jandarmamız ordudan gelme, ordu ter
biyesi gören subaylarla oldukça İslah edilmiş bir 
vaziyete girmiş bulunuyordu. Meşrutiyette bu 
usul bütün illere teşmil edilerek her tarafta, bü
tün illerde, tabiî ordunun yardımı altında jan
darma teşkilâtı tensik edildi. Hattâ bunun çok 
iyi neticelerini biz Birinci Cihan harbinde de 
görmüştük. Yetişen bu jandarmadan memleketin 
geni.ş sahaları üzerinde bir takım teşkiller mey
dana geldi. Bunlar jandarma subaylarının emri 
altında çok büyük vatan hizmetleri gördüler. 
Bunların başında hiç unutulmıyacak olan, Ça
nakkale sahillerinde Gelibolu ve Bursa jandar
ma takımları vardı. Bunların başında bulunan 
jandarma subayları, ordudan aldıkları terbiye ve 
askerî inzibat ile Anafartalar ihracında kuvvet
lerimiz yetişinceye kadar çok mühim olan mev
zileri çok yüksek düşman kuvvetlerine karşı 
günlerce muhafaza etmeğe muvaffak olmuşlardır. 
Bundan sonra da harb zamanlarında mecmuu 
30 - 40 000. bir kolordu kadar cesim olan jandar
ma teşkilâtımızdan hiçbir suretle, sahillerimiz 
veya başka bir takım ilgili mmtakalarda istifade 
etmekten müstağni kalamayız ve kalmıyacağız. 
Yine onlardan bu tarzda istifade etmeğe lüzum 
hâsıl olacaktır, fikrindeyim. Şu halde jandarma
nın ordudan alâkası kesilerek senelerce hiç kıta 
hayatı, ordu hayatı geçirmemesi, bu arzettiğim 
bariz mahzurları doğurabileceği gibi, bugün 
jandarma doğrudan doğruya on binlerce acemi 
er almaktadır. Bu erler jandarma subaylarının 
emri altında talim ve terbiye görüyorlar. Bu su
retle jandarma hizmetlerini tamamladıktan son
ra terhis olunup memleketlerine avdet ediyorlar. 

Bu yetişenler seneler geçtikçe yüz binlere 
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i varıyor. Şimdi, bu erleri yetiştirecek olan jan

darma sınıfı ordu ile alâkasını keserse ordunun 
arzusu ve kendi programları, inzibatı ruhu da
hilinde yetiştiremez. Halbuki bu yüzbinlerce, 
Ordunun ihtiyat kuvvetinin mühim bir kısmını 
teşkil eder, bunların böyle iyi talim göremeden 
ihtiyat sınıfına geçmeleri ve icabında silâh al
tına alındıkları zaman Ordunun umumi kuvve
sine sekte verecek kadar iyi yetişmemiş olmaları 
doğru, değildir. îşte bu arzettiğim mahzurları 
gözönünde bulundurduğumuz zaman bazı ilçele
rin staj müddeti zamanında subaysız kalma mah
zuruna karşı, bu arzettiğim mahzuru daha yüksek 
görmekteyim. Cumhuriyet devrinde 25 senedir, 
ve daha evvel meşrutiyet devrinde Ordu subay
ları Jandarmayı talim ve terbiye eder yetiştirir 
ve tekrar Ordu subayı olarak geri geliyordu. 
Bunlar Ordudan fazla ayrıldıkları için bîlâhara 
Harb Okulundan doğrudan doğruya jandarma, 
subayı olarak yetiştirilmeye başlandı ki daima. 
jandarma olarak kalsın. Bu. şekilde daha iyi 
idi ve uzunseneler bu devanı etmektedir. 25 se
ne zarfında il ve ilçelerin jandarma vazifesini, 
asayiş ve emniyetini muhafaza edemediği vazi
yetine rastlamadım. 15 sene kadar Ordu müfettiş
liği yaptım, muhtelif nuntakaları gezdim, böy
le bir vaziyet bilmiyorum. Bununla beraber il
çelerin, bucakların elbette jandarma hizmetleri 
çoktur. Millî Savunma Komisyonu bu tasarıyı 
daha evvel görüştüğü zaman yalnız bu ilçelerde 
bulunan teğmen ve üsteğmen rütbesinde olan 
subayların, ki bunlar Harb Okulundan ne de 
olsa ayrılalı az olmuştur, yeni bilgileri henüz. 
Mevcuttur. Askerî inzibat devanı etmektedir, 
Bunların staj yapmamasını tensip etmiştir. Bu ka
dar il. ve ilçelerde jandarma hizmetlerini daha 
iyi yapması için bu fedakârlığı kabul etmek bir 
derece muvafık olur. Fakat yüzbaşıların ve di
ğer subayların Ordu ile alâkasını büsbütün kes
mek arzelfiğim mahzurları doğuracaktır. 

Ne vakit ? Jandarma acemi efrat almıyacak 
ve yüzbinlerce efrat jandarmadan Ordu ihtiya
tına intikal etmiyecek, zabıtayı birleştirerek 
he]isino polis vazifesi vereceklerdir ki, o zaman 
olabilir. Bu sistem de 100 milyonlarca lira mas
rafa sebep olur. Bunu yakın zamanda yapma
mıza imkân yoktur. Şimdi tasarıda bir jandar
ma tümeninin kurulacağı söyleniyor. Ve Jan
darma subayları da bu tümen içinde yetiştirile-

I çekleri tasrih ediliyor. Fakat, bunun da. ne va-
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kit yapılacağı malûm değildir. Yalnız bütün 
jandarma subaylarını içine alıp onların talimi 
terbiyeden geçirmesi ve inzibat ruhlarını tama
men kuvvetlendirilmesi yine kaabil olamaz. O erci 
İçişleri Bakanlığı Genel kurmay ile görüşüp bu 
neticeye varmıştır. Esasen böyle birçok tasarı
lar için Bakanlıklarda mütehassıslar tarafın
dan görüşülür. Hükümetçe onlar münasip gö
rülürse Heyeti Aliyeye sunulduğu zaman dahi 
burada tetkikten geçerek birçoklarının ıslâh 
edildiği, mahsurlu taraflarının bertaraf edildiği 
vâki olmuştur. İlçelerden yüzden fazla subay 
staja, çağırıldığı için ilçelerdeki jandarma hizme
tinin sekteye uğramak ihtimali vardır. Bun
ların rütbeleri küçük ve TTarb Okulundan çık
malarından ancak az bir müddet geçmiş olduğu 
için bunların kıta stajından istisna edilerek yüz
başıdan itibaren bütün subayların - eski durum
da olduğu gibi - kıta stajlarına gitmek suretiyle 
askerlik bilgilerini tazelemelerini ve askerî inzi
bat ruhlarını takviye etmelerini münasip görü
yorum ve bu maruzatımın kabul edilmesini bir 
takrirle rica ediyorum. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSÜ-
ER (Gümüşane).— Sayın arkadaşlar, Sayın Or
general Çalışlar'm temas ettikleri bütün nokta
lar üzerinde esas itibariyle böyle bir kanunu ha
zırlarken ve huzurunuza getirirken durduk, ça
lıştık. Bunun fayda ve mahzurlarını karşı karşı
ya getirip tarttık. Netice itibariyle memleketin 
emniyet ve asayiş cephesinden faydalı tarafın 
huzurunuza getirilen tasarıda olduğu kanaatma 
varınca huzurunuza bu tasarı ile geldik. 

Arkadaşlar, 20 - 25 senelik Cumhuriyet dev
rinde bu sistem tatbik edilmiş değildir. Son ka
nun 1930 senesinde çıkmıştır. Staj sistemi 1931 
senesinden itibaren tatbika başlanmıştır. Yani 
aşağı yukarı 15 - 16 senelik bir tatbik devresi 
geçirmiştir. Cumhuriyetin başlangıcından 1931 
senesine kadar geçen devrede yine eski usulde, 
jandarma kendi meslekî sicillerine göre terfi 
ederdi. Bundan memleketin emniyet ve asayişi 
hiçbir zarar görmemiştir arkadaşlar. Genel Kur
mayla mutabık olarak bu sene yaptığımız tatbi
katta 120 ilçeyi komutansız bırakmadığımız için 
elimizdeki istatistiklere göre 1946 yılma nis
petle 1947 senesinde hayvan hırsızlığı azalmış
tır. Çünkü; idare görüşleri kanun bilgileri, sevk 
ve idare kabiliyetleri yerinde olan insanlar, 
âmirler vazifeleri başında bulunmuşlar hepimi-
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zin arzu ettiği bu neticeyi vermiştir. 

Sayın arkadaşlarım; esas itibariyle Hüküme
timizin programında yeralan ve Yüksek Meclisin 
her vesile ile izhar ettiği, zabıtanın tevhidi mev
zuu prensip olarak tasvip edilmişti. Biz zabıta
nın tevhidi mevzuu üzerinde çalışmaktayız. Tasa
rının bu mânası da doğrudan A doğruya zabıta 
tevhidi işine ait esası kanunlaştırmaktır. 

Arkadaşlar, askerî bilgi bugünün askerî ilim 
ve tekniğinin icabettirdiği bilgi sonsuzdur. Harb 
vasıtaları teknikleşmiştir, makineleşmiştir. Bun
ların sevk ve idaresi kolay değildir, güçtür. Her 
zaman bunlarla hali temasta bulunmak, askerî 
bilgiyi ilerletmek ve takibetmek mecburiyetinde 
olan bir asker için zaruridir. Binaenaleyh askerî 
bilgi inkıtalı temaslarla tekemmül edemez. Arka
daşlar esas itibariyle asker bir insanın ömrü as
kerî bilgi için ancak yetebilir. Bir asker çalışır
sa bütün ömrü ancak kendi bilgisini ilerletmeye 
kifayet eder. Halbuki zabıta ilmi, zabıta bilgisi 
de o kadar ilerlemiştir ki, şimdi bu iki yükü bir 
adam üzerinde birleştirmeye maddeten imkân 
yoktur. 

Arkadaşlar; bizim esas hedefimiz, Cumhuri
yet zabıtasını bilhassa hukuki bilgilerle teçhiz et
mek ve onu zabıta vazifesinde en yüksek vasıf
larla teçhiz ederek yetiştirmekten ibarettir. Her 
iki istikamette bir zabıta mensubunu yetiştir
meye maddeten imkân yoktur. Ve sonra ilçeler
de bulunan teğmen üsteğmenler yüzbaşılar bizim 
esas birliklerimizin âmirleridir. Bunların bile 
askerî talim ve terbiye için kendi emir ve ko
mutalarında bulunan erlerle uğraşmaya kâfi va
kitleri yoktur. Çünki idarî ve adlî vazifeler o 
kadar çoktur, aynı zamanda erler karakollarda 
dağınık vaziyette olup inkıtasız vazife ba
şındadırlar. Binaenaleyh bunları askerî 
bir birlik gibi bir araya getirip, askerî ta
lim ve terbiyeye tâbi tutmak imkânsızdır. Vakıa 
arkadaşlar elimizdeki tecrübeye nazaran, jan
darma kadrosuna alınan vatan çocuklarını beş 
aylık bir talim ve terbiyeye tâbi tutuyoruz, ay-
mzamanda kendisine zabıta bilgisi vermeye çalı-
şıyaruz. Bu suretle hem askerî bilgisi, hem de 
zabıta bilgisi noksan kalıyor. Bu da memlekete 
zararlı oluyor. Binaenaleyh bizim dâvamız, Yük
sek Meclise programımızda arzettiğimiz gibi 
yavaş yavaş askerî hizmetini ifa etmiş vatan
daşları tıpkı bir polis memuru gibi tatmin edil
miş bir halde bu mesleke alıp zabıta vazifelerin-
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de hususi bir surette yetiştirmektir. 

Sayın Gl. İzzeddin Çalışlar'in ifade ettiği 
gibi, vaktiyle jandarma ıslahatında ele alınmış 
olan esasları ele almaktan ibarettir. Bendenizde 
çok iyi hatırlıyorum; evvelce Fulon isminde bir 
jandarma yüksek subayı memleketimize gelmiş 
ve memleketimizde jandarma okullarını ve jan
darma karakol komutan okullarını tesis etmişti. 
Bu fulon askerî bilgiden ziyade bu vatan çocuk
larına zabıta bilgisi, hukuk bilgisi, idare bil
gisi verdirmeye çalışmıştı. O zaman ki karakol 
kumandanlarmınm iyi vasıflarını hâlâ yadet-
mekteyiz. Bunlar arasında yetişmiş olan subay
lar da vazifelerini en mükemmel bir surette ifa 
etmektedirler. Bizim hedefimiz jandarmanın 
daha ziyade kendisinin galip olan vazifelerine 
doğru, adlî ve idarî vazifelerine doğru onu ye
tiştirmekten ibarettir. Tasarının askerî idare ile, 
askerî disiplin ile alâkasını da görmüyoruz. Bir 
defa askerî vazifelerden dolayı Askerî Ceza Ka
nununa tabidirler, askerî vazifelerinden doloyı 
askerî disiplin cezalarına tabidirler. Subaydır, 
üniforması vardır, Harb Okulundan çıkmıştır, 
Tatbikat okulunda yetişmiştir, ayrıca Jandarma 
Subay Okulunda yetişmiştir ve sonra vazife ba
şına geçmiştir. Zabıta vazifesiyle alâkası yüksel
miştir. 

Şimdi arkadaşlar, şunu arzetmek istiyorum 
ki, emniyet ve asayişle meşgul ve ondan mesul 
olan bir makam, bir şahsiyet bu memlekette ilçe
lerin üçte birini zabıta âmirsiz ve komutansız 
bırakamaz. İstatistikler elimizde, gösteriyor ve 
ispat ediyor; nerede zabıta âmiri yoksa, neresi 
komutansız kalmışsa orada her nevi suçlar yük
selmektedir. Omuzumuza almış olduğumuz me
suliyet, memleketin asayiş ve emniyeti üzerinde 
en iyi şekilde çalışmayı âmirdir. Elde vasıta ol
madan işi idare etmeye maddeten imkân bula
mamaktayız. Ayrıca Jandarma subayları ar-
zettiğim sebeplerden dolayı Ordunun manevi 
nüfuz ve tesiri haricine çıkmış değildir. Çün
kü, Orduya ait kanunlar mucibince Ordunun 
bir cüzü sayılmaktadır. Binaenaleyh Ordu cü
zü olarak kaldıkça Ordunun mânevi nüfuz ve 
tesiri altındadır. 

Saniyen esas itibariyle zabıtanın tavhidi de
mek Hükümetin prensipinde kabul edildiği gi
bi adlî ve idari vazife görecek olan zabıta me
kanizmasının bir emri komutada birleştirilmesi 
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I demektir. O da İçişleri Bakanlığına verilmiş 

bir vazifedir. Adlî ve idari vazife görmiyenler, 
ve görmiyecekler de münhasıran askerî talim ve 
terbiyeye tâbi tutulacak askerî birliklerdir. 
Onların başındaki subaylar da askerî usule tâ
bi olabilir bu da zabıta tevhit tasarısında dik
kate alınacaktır. Şimdi arkadaşlar; elimizde beş 
Jandarma taburu, 10 müstakil Jandarma yaya 
bölüğü, 4 Jandarma süvari bölüğü vardır. Bun
ları hesap edince hemen bir tüm kuvvettir. Atı
lacak olan adım da bu birlikleri bir teşekkül 
haline getirip tümen haline sokmaktır. Ve 
bunları bir tugay veya bir tümen haline getir
dikten sonra Jandarma subaylarını'da kendi 
meslekî birlikleri içerisinde askerî staja tâbi tut
mak kaabil olur, ve bu da bize onların askerî 
bilgilerle olan irtibatını muhafaza etmek imkâ
nını verir. 

Sayın arkadaşlar; Sayın Orgeneral Çalışlar, 
Birinci Cihan Harbinde ıslah edilmiş olan Jan
darmanın görmüş olduğumuz büyük hizmetler
den bahis buyurdular. Arkadaşlar, hakikaten 
benim de bizzat bulunduğum Çanakkale Har
binde seyyar Jandarma taburlarının orada kıyı 
müdafaalarında yapmış oldukları büyük hizmet 

I ve fedakârlığı takdirle yâd eder, şehitlerini hür
metle anarım. Bundan sonra da birlik halinde 

I bulunacak Jandarma teşkilâtının kendilerine 
I tevdi edilecek işleri aynı derecede fedakârlıkla 

ve emekle göreceklerine emin olabilirsiniz. Fa
kat arkadaşlar, bu Jandarmayı vazifesinden 
ayırmak değildir. Bunların esas vazifesi ise 
adlî ve idari olup memleketin iç emni
yet hizmetlerinde çalışmaktır. Bu son 
harbde biliyorsunuz; Jandarmayı Or
du hizmetine verdik, onlar bu vazifele
rini hakkiyle başardılar, fakat geride yurdun 
mühim bölgeleri asayışizlik tehdidi altında kal
dı Jandarma ayrı ve hususi bir sınıftır. Calip 
vazifesi zabıta hizmeti görmektir. Biz Jandar
manın Ordu ile irtibatını kesmiyoruz. Genel 
Kurmayla da mutabık kaldığımız gibi daha yük-

I sek rütbelere yani binbaşı ve daha yukarı rüt-
I belere geçtikten sonra askerî komuta kursları

na tâbi olarak ve ayrıca kendi bölgelerinde ma
nevralara ve tatbikatlara iştirak edeceklerdir. 
Binaenaleyh askerî bilgilerinden hiç bir şey gaip 
etmiş olmıyacaklardır. Memleketin faydasına 
olan bu kanunu yüksek tasvibinize arzeder ve 

I kabulünü rica ederim. 
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SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar; memlekette jandarmanın idari as
kerî ve adlî olmak üzere üç vazifesi vardır. Fa
kat jandarmalık vaktiyle bir meslek iken son 
zamanlarda Ordu membaından ve asker alarak, 
Mektebi Harbiyeden subay olarak yeni bir şekle 
sokulmuştur. Talim ve terbiye bakımından 
Genel Kurmaya, idare bakımından İçişleri Ba
kanlığına ve adlî bakımdan Adalet Bakanlığına 
bağlıdır. Yani üç âmirin tahtı murakabe ve 
idaresine girmiştir. Hiç şüphesiz Orduda mev-
cud olan esnan erbabından senevi aşağı yukarı 
elli bin kişiyi jandarmaya ayırıyoruz, keza su
baylarımızdan bir kısmını Harbiyede Jandarma 
zabiti olmak üzere yetiştiriyoruz. Bizim bugün 
müzakeresine başladığımız 12 nci maddenin ta
dili; Jandarma zâbitanmı mektepten çıktıktan 
sonra staja tâbi olup olmamasıdır. 

Benim askerliğim kısadır, fakat ben çok iyi 
biliyorum ki; talimi terbiye yani terbiyeyi mün
feride esası yüzbaşıya kadar olan zabitler tara
fından temin edilir. Bunu bölük ve takım komu
tanları yaparlar. Bunların üstünde olan komu
tanlar biraz daha yüksek oldukları için terbiye
yi münferide ile aşağı yukarı alâkadar olmazlar. 
Sayın içişleri Bakanının buyurdukları gibi 
jandarma kıtaatı beşer, onar yirmişer öteye be
riye dağılmış vaziyettedir. Fakat bu jandarma 
efradına bizim verdiğimiz askerî terbiye çok na
kıstır. Çünkü ona adlî, idari vazifesini, askerî va
zifesini öğretirken elimizde mevcut olan zamanın 
azlığından dolayı biz istediğimiz şekilde yetiş-
tireıniyeceğiz. İşte mülâzım ve yüzbaşı rütbe-
sindeki zâbitan zaman zaman bunları merkeze 
toplar, merkezde lâzımgeldiği gibi dersler ve
rir, talim ve terbiye bakımından bunları yetiş
tirmek için uğraşır. Hiç şüphe yoktur ki, yeti
şenleri karakollara gönderdikçe diğerlerini cel
bede?. 

Jandarma, da bir meslektir. Bu meslekte bu
lunduğum için bilioyrum. Son zamanlarda bu 
meslek, meslekini kaybetmiş, ne olduğu belirsiz 
bir meslek haline gelmiştir. Bir hâdise olduğu 
zaman müddeiumumi yakasına yapışır, kayma
kam der ki, bu iş adliyeyi alâkadar etmez, 
kaymakamla müddeiumumi arasında bir gü
rültü, öte taraftan jandarma komandanı haber 
alır müdahale eder. Hulâsa bir keşmekeş. 

Şimdi Sayın Bakan bunu bir meslek haline 
koyacağını söylüyor. Hakikaten jandarmanın 
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I jandarma vazifesinden başka bir işle uğraştırıl-

mıyacağını söylemesi memleket için bir müjdedir, 
kendi hesabıma. 

Hepimiz biliyoruz ki, vazifesini bilmiyen 
ve muvakkat bir zaman jandarmalık yapmak 

! üzere gelmiş bulunan efrat elindeki defterin her-
gün bir sayfasını sayarak terhisine ne kadar 
kaldığını hesaplar. Halbuki bu meslek olacak 
olursa, o meslek için yetiştirilecektir, yüksele
cektir, onun için bir istikbal sahası olacaktır o 
vakit şimdi koyduğumuz 10 jandarma yerine 
meslekten yetişmiş iki jandarma ile bu vazifeyi 
daha salim bir şekilde yaptırabiliriz. Bugünkü 
şekle göre Ordunun bir cüzü olan jandarmayı 
Ordu disiplinine tâbi tutmak, Ordu esasatı da
iresinde bunu düşünmek bizim için bir borçtur. 
Evvelâ bu teklif bizim komisyonumuzda mü
zakere edilmiştir. Komisyonumuz bunu ancak 
üsteğmene kadar olanlarının stajdan muaf tu
tulmalarını kabul etmiştir. Hiç şüphe yok ki; 
ihtisas komisyonu olan Millî Savunma Komis
yonu bunun elindeki kanunlara ve bilgilere 
göre Tetkik etmiş ve ancak üsteğmene kadar 
olanlarını istisna ederek, yüzbaşıyı istisna 
etmemiştir. Sebep : Hepimiz biliyoruz ki, bir 
zabit mektepten çıktıktan sonra aşağı yukarı, 
şöyle bazı aksaklıklar da olduğuna göre 
20 senede binbaşı olan. Pekâlâ biz 20 sene son
ra mektepten almış olduğu basit bir bilgi ile bı
rakacak mıyız? Tabiî bırakamayız. Benim ka
naatime göre de hayır, bırakmayız. Büsbütün 
başıbozuk olur. Biz jandarmayı başıbozukluk
tan kurtarmak istiyoruz. Fakat bir meslek ha
line gelmesi başka bir iştir. Polis komiseri bir 
jandarma subayının inzibati bir vazife aldıktan 
sonra o vakit jandarma subayının subaylık bil
gisi nerede kalır. Bu günkü vaziyette biz jan
darma subaylarını da yavaş yavaş staja tâbi tu
tarak bir harb subayı olarak yetiştirmek istiyo
ruz. Yarm bu subaylar orduda, seferberlikte 
bir kıtanın başına geçeceklerdir. Bizim yaşta 
olanlar bilirler. Evvelce harbde her alayın dör
düncü taburu jandarmalardan mürekkepti. O 
zaman staja tâbi tutulmıyan o jandarma subay
ları yüzünden ne aksaklıklar olduğunu yakînen 
biliyoruz. Jandarma subayları kıymetli ordu 
mensubininindendir, onlardan tefrik edilmemiş
tir. Bu derece kaabiliyet göstermiş insanlardır. 
Zaman zaman arkalarından yetişecek subayları 
da bu şekilde yetiştirirsek zarar mı ederiz?. Ben 
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kendi kanaatuna göre, Şükrü Beyin fikirlerine 
tamamen iştirak ediyorum. Zâbitsiz bir kıtanın 
yapacağı "vazifenin kıymetinin ne olacağını da 
biliyorum. Fakat hiç talim ve terbiye görmi-
yen ve tamamen askerliği unutmuş olan bir 
yüzbaşının binbaşı olmasını da düşünüyorum. 
İyi bir netice vermiyeceğini tasavvur ediyorum. 
Şükrü Bey, Genel Kurmayla görüştüklerini söy
lüyorlar. Genel Kurmay Komisyonda bizimle de 
temas etmişti. Fakat benim elimdeki kanuna gö
re, Şûrayı Askerî Kanununa göre bu hak Ge
nel Kurmayın değildir. Müsaade ederseniz As
kerî Şûra Kanununun birinci maddesini okuya
yım : 

«Yalnız vakti hazarda icrayı faaliyet etmek 
ve Merkezi Hükümette bulunmak üzere Âli Şû
rayı Askerî ihdas olunmuştur. 

Şûrayı Askerinin vazifesi berveçhi âtidir: 
Berrî; Bahrî ve Havaî kuvvetlerden mürek

kep Cumhuriyet Ordusunda terfi ve taltif esa-
satmı kavanini mahsusa ahkâmı dairesinde tes-
bit ve lüzum gördüğü halde bu esasat hakkında 
tadilât teklif eder. Fırka ve Kolordu Kuman-
danlariyle muadillerinin tâyin, tebdil, tekaüt 
gibi muamelâtı zatiyesi hakkında karar ittihaz 
eder. Bu kararlar makamatı aidesince icra olu
nur. 

Âtideki fıkarat hakkında Âli Şûrayı Aske
rînin mütelâası alınır: 

A) Berrî, Bahri ve Havai kuvvetlerden mü
rekkep Cumhuriyet Ordusunda ve Donanmasın
da terfi ve taltif esasatı, Fırka ve Kolordu Ku-
mandanlariyle muadillerinin tâyin, tebdil, tekaüt 
gibi muamelâtı zatiyesi....» 

Madde böylece devam ediyor. 
Demek ki bu esas hakkında Şûranın karar 

vermesi lâzımdır. Meselâ jandarma zâbitanmm 
terfileri mevzuubahistir. Acaba Âli Şûra da böy
le mi düşünüyor?... Hiç şüphe yok ki onun mü
talâasını almak kanunen lâzımdır. Biz böyle 
mühim kanunları müzakere ederken Âli Şûrayı 
Askerî'nin kararını almak ıstırarmdayız. Çünkü 
bu kanunu kendimiz yaptık ve onlara emrettik. 
Binaenaleyh bendeniz teklif ediyorum, arzetti-
ğim sebepler dolayısiyle yüzbaşıların mutlak su
rette staja tâbi tutulması lâzımdır. Sayın içiş
leri Bakanının buyurdukları gibi kendi fırkaları 
teşekkül ederse stajlarını orada yapsınlar. El
verir ki, onlar da arasıra asker olduklarını as-
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kerî disiplin içinde bulunarak unutmasınlar. 
Binbaşıya kadar geldikten sonra kıtaya almıyo
ruz. Görüyorsunuz ki manevralarda, tatbikat
ta komuta kurslarında bulunduruyoruz. Bina
enaleyh terbiyei münferide bunlar için tamamen 
ortadan kalkmıştır, terbiyei münferideye hâkim 
olacak teğmen ve üsteğmenlerdir. Şimdi, üsteğ
menlere ait olan kısımları, Millî Savunma Ko
misyonunda, tetkikat neticesinde kıtaatın su-
baysız kalmamasını teminen üsteğmenler da dâ
hil olduğu halde teğmenlerini bir defaya mahsus 
olmak üzere stajdan muaf tuttuk. Bendeniz esas 
ihtisas komisyonu olan Millî Savunma Komisyo
nunun mütalâasının kabul edilmesinin lâzımgel-
diği kanaatindeyim. Binaenaleyh hüküm ve ka
rar yüksek heyetinizindir. Bendeniz bu hususta 
bir önerge veriyorum. 

SALAMON ADATO (istanbul) — Sayın 
arkadaşlar; bu konuda söz almak benim için nev 
anma çizmeden yukarı çıkmak gibi olur. Fakat 
stajın kıymetine kaani olduğum için ben de 
söz cesaretini kendimde gördüm. 

Bilhassa birçok arkadaşlar gibi ben de 
cephede ve bir müddet bulunduktan sonra cephe 
gerisinde hizmet ifa eyledim. Ve cephe gerisinde 
kırtasiyecilikle uğraştım. Terfiim zamanı gel
diği vakit kıtaya iltihak etmek mecburiyetinde 
kaldım. Çünkü bir sene içerisinde bütün öğ
rendiklerimi unutmuş bulunuyordum. Bu iti
barla jandarma kıtaatı Ordu ile ilgili olduğuna 
jandarma kıtaatını idare eden subayların da. 
Ordu mensubu subaylar gibi ilgili olmalıdırlar. 
•Kaldı ki, son harbdeıı sonra harb usulleri de
ğişmiştir. Harb cepheden şehre intikal etmiş
tir. Şehirde sivil kıtaat ta tâlim ve terbiye gör
düğüne göre Oruduya mensup olan jandarma kı
taatını sevk ve idare eden subayların dahi 
ancak bilgi sahibi olmaları lâzımdır. Eğer uzun 
müddet kıta ile alâkalarını keserlerse icabında 
bütün salâhiyetleriyle bu jandarma kıtaatını 
sevked ehil eeekl erinden şüphe etmek lâzımdır. 
Bu itibarla eğer Sayın içişleri Bakanı bu su
baylar staj görmek üzere kıtaya sevkedildik-
leri takdirde kadro bakımından müşkile tesa
düf edileceğini mütalâa ediyorsa bu stajı tama
men ortadan kaldıracağımıza staj müddetini 
tenkis edelim, altı aydan üç aya indirelim. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

HÜSAMETTİN TÜGAÇ (Ağrı) — Muhte
rem arkadaşlar; meseleyi basite irca ederek gö-
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zünıüziin önüne <ala?eak olıarsak sn/ saıale «evap 
vermemiz lâzung-elir : (Jandarma subayı i ev̂ vel 
emirdse bir harb »subayı naaduvyoksa- daha zi
yade adlî ve idari vazifeleri .gaiiptgelen. bir un> 
sur mudurMialın doğııısu .iaüdarui^ya. M*bd« 
eephe< vazifeleri, setir, .vezifflerivgibi aakerî *m-
zifeler vereeek t miyiz,1 ver«uye«Mftk-gp»iyiz tKökş»,* <* 
memlekete, emniyet ive'*aay|şiiitoj?»jQMti:-ve;jsji- • 
hafaza* etmek işjade > mi? tutao*ğwf tBu ^mall^e- -
cevapt verilirse zaswederiöi'Ji»«sele k^ünden-hal* r 
ledilüv 

Arkadaşlar, biz şimdiye kajte\ya^ı^aJçviben 
15 senedenberi jandarmaya daha ziyade bir 
harb kuvveti gözik ile-tbalıtetk.* Öubayıjûi Marb v. 
Okulunda ->ı yetiştirdik, Jtıia .ftagw»aıjsjjfcarttıki v 
Terfüerinide Ordu. - esasına f tâbi • 4g$Mwfe.* > Bunlar < 
daha ;<ziyade. jandarma «birükifrwıw* »bir h,*rb •. 
kuvveti, alarak miitaiâ»««iiıı.1gaiipgeJ<gliği Jeçy- < 
f iyetini ı gösteriyor. Bunıiüı . sebeki- malû$m4|ir. • 
Genel« Kurjmayımaz -geçen ^ar^şrdönv^vidfşP' 
alarak* Ordu'kuvv*tâne«40- 60 bjn'.jteiljljöt ^bjr 
kuvvetin ^sa^aıı^a^nı düşünva»üştii:r-.^»as<me
sele budur. Zamana göre vesşartiar^göre. mem
lekette şu ve bu.küîVvetleresŞıUive bu Yasiftölev 
şu ve bu şekiller verjlebiör. .'lljir ŷ aj«tai3iUu?'..a ı 
düşünce çok ı&uva&ktı•: <ve-yerinde •v l̂abJMr di, • 
Şimdi ı jandarmayı, esas vazdfeaûıe saMp dalmak 
fikrinin* oanlandjğmL görüyoruz -«ve* bu^kajaniteta* 
sarısı bu istikamette . • yonetiimiş >müb*ınubir 
adımdır. 

Sayın -.- Orgeneral • Çalışlar, ; 3Jajad*waa.. bak-; 
kında buyurdular) ktybunlata avajkitımübiîttjyaei- * 
feler verdik, bunu kahramanca başacdılaıy Ge
çen ljmumi Harbide, setir : hiznıetlerini fkısmenri 
bunlar yaptüar. Jlakat i gerilerce jwdama«uiı 
bulunmaması yÜ8Ündemıdi^tüğs»qfc -;•« 
ti hatırlarsak-bunua^ize. neye rajdi ̂ 4ttğılyaı*>dü^ 
şünürsek, acaba-hangisini itermh^etnıenttz^yenin-v 
de olurduf Jandafimayavyine .yeıâne - göre ;setir < 
vazifesi de verilebilir, J£akai hajagi, jandarj»*- • 
ya? işte birlik halinde, <eünde (^dttnun mâİik» 
olduğu ^âblara. mâlik-, jandajnna^ümejpbimi,' tu* 
gayı mı, harbde > bunlara. yin^bmvaziMıe»hak-: 
kiyle verilebilir. İeabettiği jzaman bu,. .olaoakKt 
tır. Fakat .asıl idari' veradlî yaıifekıâni-biriııeif i 
derecede başarması matlub'oiaıij, sabit- jandarma- .-, 
dan bu hizmeti beklem^M^yâa;i'Hıem<'deve,'hem 
kuş rolünü- vermemeliyiz. Bang4bme, ehemmiyet • i 
verilecekse, sabit jandarmada, em-çok onumüae-* > 
rinde dunnak lâalmdır.jtBunutt ıa*arlftr»ı «ıtm-
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leket ekmiştir, İki istikamette=f müteharrik bir 
kuvvet -olarak^ rel vereoek > • olursak o mahzurlar-
yine devanı-edeeçfcbir. 

Uzun gtoig^syteijandar»a»m bugünüdür 
aıynımu--demin-ttiftan 'Tekeli arkadaşımız izah 
etti.>AMî İ8İe«(fen.4olayı:bir yere^ idari liglerden 
«dolayı bir yerç,«• aaskeyî' iğlerden' dolayı başka 
bir, y#re baâUto 'Bilhatea rtorfi ve terakkisi 
iordnya aittir. «Vakıa gieil âmiri idare âmiri ol-
jıraklö,&e$aber • .askerî sicil; birinci ' derecede rol 
-oynar b u » ^ ;»a*l^rk^ ^ r zaman 
görecekteyiz. Jandarma kendisini idari ? teşkilât* 
tan ayrı, un*u^yeti«,arzetoiy<»um ekseriyetle 
<buna< şakitj ö̂ uŷ >rujî, kendisini ? idari teşkilâttan 
tayrı • <ve Mttâ ;bazan> (buna-karşı istiklâl göden -
bir teşekkül-addetanekitediîN Bunun aararmı menı-
tleket sekmektedir arkada^lars §u kaide İçişleri 
Ba,kanwıyı da anıkladığı gibi jandarmanın si
lâhlı kuvvetlerini doğrudan doğruya • bir - ordu 
birliği, gibi nvütalâa ederek , ayrı, J sabit gafidar-
.nıayı 4».iidari ve\adtî işlere) tahsis^edip, ayrı te
lâkki;- etmeliyiz. «V*, onun stearfiini veı aairesini; <ie 
»bu balsamdan .ayrı ^bir-rejime tâbi -tutmamız 
şarttır.,Korku-şudurı Aeaba\sabit jandarma ki; 
ttiihayetsüâhiıık»t».kuvvettir,,idari'ive adlî iğleri 
*ya»ında * »ilâhla / -başarılan bir işi; de vardır. \ ̂ i -
aıaejıaleyh silâh/ kullanmıya muktedir, disiplini 
yerinde $m kuvvet olmasL elbette lâznndır. Uzun 
ımiiddet.sitajdan. ve ..askerî <birlikle • temastan 
mahrunlıbuluûmnA. subayları bunların başlarında 
-bulundurursak iş; eski zaptiye şekline gider, mi? 
iKoi'ku budur., Bunu, bu. mesuliyeti-üzerine i almış 
olan i îeişlefci «©akanı «•. düşünmek mecburiyetinde
dir. öyle i zannediyorum kijisbu .̂ esasen üzerinde 
konuştuğıiHMiz t kanun tasarısı, zabıtayı tevhit 
kanunu/gibi üaerinde meşgul olunduğunu işitti
ğim büyük hareketin, büyük kanunun bir baş
langıcı. Binaaleyh bu-subaylar, dağınakr. kıtalara 
ve ;karabc41apâAİ3mniy«t *ve asayiş 'bûlamasıdan di-
şipünvverebdlmek,i,silâhlı kuvvetleri.şevke nnuk-
ite^r;olmak|,g»bii basit lûlan askerl^birişi de sağ-
«lıyacak fducumda /^anaları -blbette şarttır. Ben 
•bu i şartları ı sağljyabileeekleriıiıi tasarıda gör-
»rnejdİHi '.ve - izah da . etmediler.:' Yalnız ko
misyonda •- •: • izah >.'. etmişlerdi: ki bu subaylar 
g andacına »-Mrliğis < îdenilen <süâhh kuvvetler 
staja tâbi olaeak. İcabında* basit silâh kullanmak, • 
yani harb subayı gibi değil, memleketin" iııaibat 
ve tasayişi*i)in: icabettirdiği silâhları kullanmak 
keyfiyeti ve jandarmayı, iy i 'disiplin alfanda bu--
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lundurmak için bir kıtada staja tâbi tutacakla
rını söylemişlerdi tekrar arzedeyim ki, sabit jan
darma subay mı, kıta subayı olarak mütalâa et
memek lâzımdır. Bu noktayı burada tekrar etmeyi 
bir vazife bilirim. Bir kıta subayından istenilen 
vazife çok muğlâktır. Hem jandarma vazifesi, 
hem de askerî subay vazifesi tahmil edilmiştir. 
Bu vazifeleri omuzlarında taşıyan bir insanın bu 
işleri başarabilmesine imkân yoktur. Genel Kur
mayın mutabık olduğunu söylediler; bunun çok 
doğru ve yerinde bulurum. Binaenaleyh bu tasa
rının, ileride çıkacak olan zabıtanın tevhidi işine 
bir mukaddime olarak aynen kabulünün ve 
jandarma subaylarının kendi kıtalarında staj ve 
disiplin bakımından lâzımgelen bilgiyi görerek 
İçişleri Bakanlığının, kanun tasarısında oldu
ğu gibi, gösterdiği şekilde terfilerinin sağlan
ması lâzımgelir kanaatindeyim. Tasarının kabu
lüne taraftarım. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ GENERAL EYÜP DURUKAN (Hatay) — 
Jandarma subaylarının kıta stajının kaldırılması 
veyahut kaldırılmaması mevzuu üzerinde İçişleri 
Bakanlığınca hazırlanıp Hükümetçe Büyük Mec
lise takdim edilen tasarının ordunun ihtisas ko
misyonu olan Millî Savunma Komisyonunda mü
zakere edildiği sırada jandarma subaylarının da 
her ne kadar memleketin gerek harb ve gerekse 
sulh zamanında dahilî emniyetini muhafaza et
mek ve bundan mesul olmakla beraber subaylar 
heyetine mahsus kanunun harb subayları serlev
hası altında saydığı; piyade, süvari, topçu, mu
habere, istihkâm, tank ve jandarma ile deniz 
göverte ve makine subayı diye zikretmede olma
sı itibariyle jandarmanın da aynı zamanda bir 
harb subayı olması dolayısı ile bunun stajdan 
mutlak olarak af ve istisna edilmesini doğru ol-
mıyacağı kanaatma varmıştık. 

Bu esnada Genel Kurmaydan gelmiş olan tem
silcinin mütalâası soruldu: Genel Kurmay namına 
beyanda bulunan bu temsilci arkadaş ta Genel 
Kurmayın aynı mütalâada bulunduğunu ve yal
nız Sayın İçişleri Bakanımızın tevhidi zabıta ka
nunundan sonra teşkil edilecek seyyar jandarma 
tümenleri tıpkı ordunun muvazzaf tümenleri 
gibi en modern silâh ve teçhizatla teslih ve teçhiz 
edilecekleri ve ondan sonra sabit jandarma su
bayları bu jandarma tümenlerinde tıpkı kara or
dusu tümenlerinde olduğu gibi staj yapabilecek
lerini beyan buyurmuşlardı. 

194? 6 : 1 
Bu izahat üzerine Millî Savunma Komisyo

nunuz İçişleri Bakanlığının Jandarma subayla
rı hakkında bugünkü sıkıntılı durumunu düşü
nerek ve hakikaten beyan buyurdukları gibi bir 
çok Jandarma bölüklerinin subaysız kalmaması
nı da dikkat nazarına alarak 30 Ağustos 1943 
nasıplı ve 30 Ağustos 1947 senesinde terfie dâhil 
olacak ve henüz staja çıkarılmamış üst teğmen
lerin bu sene kıta stajı aranmaksızın terfi et
meleri muvafık olacaktır, Fakat kara Ordusu 
tümenleri gibi modern, silahlarla mücehhez sey
yar Jandarma tümeni teşekkül edinciye kadar 
diğer jandarma subaylarının Kara Ordusu tümen 
lerinde stajlarının lâzımgeldiğine kanaat getir
miş ve tasarıyı o yolda hazırlamıştı. Bu tasarı 
havalesi gereğince İçişleri Komisyonunda ince
lendiği vakitte Jandarma subaylarının bilâkay-
düşart kıta stajından istisna edilmiş ve bunla
rın terfi ve tefeyyüzü İçişleri Bakanlığının ha-
zırlıyacağı bir İçtüzükle kabili temin olacağı 
hakkında İçişleri Bakanlığına bir yetki vermiş
tir. Bu yetkinin Millî Savunma Komisyonunun 
kanaat ve karariyle taban tabana zıd olması iti
bariyle İçişleri Komisyonu sözcüsüyle temas • 
edilerek görüşülmüş ve kendisine Genel Kur
may mümessilinin ve Millî Savunma Komisyo
nunun da kararının ne olduğu beyan edilmiş ve 
arada büyük bir ihtilaf olduğu izah olunmuştu. 
Bunun üzerine İçişleri Komisyonumuz Heyeti 
Umumiyeye gelmiş olan tasarıyı geriye aldı
lar ve İçişleri Bakanımız özel kanunu mucibin
ce ordunun hazarda en büyük komutanlık ma
kamı olan Genel Kurmay Başkanlığı ile tek
rar temasa gelmişlerdi. Bu görüşmeler esna
sında Millî Savunma Komisyonu sözcüsü sıf atiy
le beni de çağırdılar. Genel Kurmay Başkanı 
ve İkinci Başkanı müzakerede mevcut idiler, 
onlar demin arzettiğim gibi modern silâhlarla 
mücehhez seyyar jandarma kıtaatı teşekkül 
edinciye kadar, sırf İçişlerimizin bugünkü sıkın
tılı durumuna da bir yardım olmak üzere bir 
hal çaresi düşündüler. Ve nihayet üsteğmenler
le yüzbaşıların kara ordusu kıtaatında staja lü
zum olmadığı, yalnız üst subayların yani binba
şıdan yukarı subayların ordudaki küçük kuman
da kurslarına, manevrelere, tatbikatlara, harb 
oyunlarına ve plân tatbikatlarına iştirak etme
leri ve oradan alacakları siciller matluba mu
vafık olduğu takdirde bunların jandarmadaki 
sicilleri de müsait ise bunun dâhilinde terfi et-
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meleri mümkün olabileceği kanaatini bildirdi ve 
bu hususta tahrirî olarak Millî Savunma ve İçiş
leri Bakanlığına yazılan tezkerelerin bir sureti
ni de bize verdiler. Şimdi İçişleri Komisyonu
muzun hazırladığı bu tasarı Genel Kurmay Baş
kanlığının gerek sözle ve gerek yazılı olarak ka
bul ettikleri esasa tamamen uygun bir şekilde 
hazırlanmıştır. Bununla beraber ihtisas komis
yonu olan Millî Savunma Komisyonunuzun 
büyük ekseriyeti buna taraftar değildir. Ve 
onlar kara ordusu tümenleri gibi, her türlü 
modern silâhlarla seyyar jandarma tümenleri 
tşekkül edinciye kadar, bu jandarma subayla
rının eskiden olduğu gibi yine kara ordusu tü
menlerinde staj görmeleri arzusundadır. Ve bu
nu daha münasip -bulmaktadır. Vaziyet bun
dan ibarettir. 

İçişleri Koomisyonunun hazırladığı ve hu
zurunuza takdim ettiği tasarı tamamile Genel 
Kurmay Başkanlığının kabul ettiği esaslar dâ
hilinde hazırlanmıştır. Yalnız yazılırken bir 
cümle atlanmıştır, o da harb oyunu ve plân 
tatbikatları, cümlesidir. Bu da ilâve edilirse 
İçişleri Komisyonumuzun hazırladığı tasarı ta
mamile Genel Kurmayın arzusu dâhilinde ha
zırlanmıştır. Ve buna rağmen Millî Savunma 
Komisyonunun büyük ekseriyetinin İçişleri Ko
misyonunun hazırladığı bu tasarıya iştirak et
mediğini yüksek heyetinize arzederim. Karar 
ve tasvip Yüksek Meclisindir. 

ÎZZEDDtN ÇALIŞLAR (Balıkesir) — Kı
saca arzedeceğim. 

Sayın İçişleri Bakanı ve Hüsamettin Tuğaç 
arkadaşımız bu kürsüde söz söyledikleri zaman 
şu noktaya temas ettiler: Geçen Büyük Harb-
de jandarma teşkilâtımızdan memleketin savun
ması için kıtalar teşkil ederek istifadeler ettik. 
Amma dâhilde firariler çoğalmıştı. Onların ta-
kibatı mümkün olamamıştı ve bu da daha bü
yük fenalıklara sebebiyet vermişti. Bunu söy
lediler. Ben bu firarilerin çoğalması ile millî 
savunma maksadı için teşkil edilen jandarmala
rın millî vazifelerini yapması bakımından bir 
münasebet bulamıyorum. Çünkü firariler cep
helerden kaçmışlardır. Niçin kaçtılar? Niçin 
firariler çoğalmıştı, onları cephelere sormak lâ
zımdır, oradaki durumu tetkik etmek lâzımdır. 
Sebepleri çoktur; düşünelim ki bir Şark taarru
zu yapılmıştı, tabiatla jnücadele edildi, demir-
yollarımız yoktu, uzak cephelerdeki askerlerimi-
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zin beslenmesi mümkün olmadı, harb uzun sene
ler sürdü, izin vermek imkânları bulunmadı. 
Birçok mühim sebepler vardır. Yoksa memleke
tin icabettirdiği lüzum dolayısiyle yapılan jan
darma teşkilâtı buna sebep olmamıştır. Bu fik
ri tashih etmek isterim. Amma sonra firariler 
çoğalmıştır. Takipleri için, derdestleri için kâ
fi jandarma bulunamamıştır. Zaten iş işten geç
mişti. Ben evvelki sözümde, Cumhuriyet dev
rinde 25 sene tatbik ettik, faydalarını gördük, 
demiştim. İçişleri Bakanı 25 seneyi kabul etme
di. 1930 da yeni Jandarma Kanunu kabul edil
diği için o zamandan itibaren bu usule müracaat 
edildiğini söyledi. Fakat ben §öyle söyledim, 
daha evvelki seneler harb subayları, kıtaların 
en değerli subaylar jandarmada vazife deruhte 
ediyordu, ilçelerde jandarma bölük veya takım 
kumandanlığı yapıyordu. Onların yüksek kaa-
biliyeti ve ordudan aldıkları talim ve terbiye 
ve inzibat hissidir ki İçişleri Bakanı o durumu 
ondan sonraki durumdan daha iyi buldu. Fa
kat ona devam edilemezdi. Çünkü bu subaylar 
ordudan ayrılıyor 2 - 3 sene sonra orduya tek
rar »eliyor. Onun yetişmesi sekteye uğruyordu 
ve onun esas maksadı kendi sınıfında yükselmek 
ve komutan olmaktı. Bu ona mâni teşkil ediyor
du. Binaenaleyh doğrudan doğruya Harboku-
lundan jandarma subayı yetiştirerek bu jandar
ma vazifesi tamamiyle onlara tevdi edildi ki, 
bu doğru idi. Çünkü jandarma, kendilerinin 
ve arkadaşların dedikleri gibi, tabiatiyle jan
darma sınıfıdır, ayrı bir sınıftır. İdare ile, adlî 
işleriyle, emniyet işleri ile hukukla, kanunlarla 
alâkalı bir sınıftır. Bunları daha iyi bilmesi 
için, öğrenmesi için doğrudan doğruya jandar
ma subayı olarak yetiştirilmesi düşünülmüş ve 
ona o hak bahşedilmiştir. Yalnız bu subayların 
asker olması, idare ettikleri büyük bir jandarma 
teşkilâtının nüvesinin ve ruhunun asker kalması 
icabettiği için bunların ordudan büsbütün uzak-
la.ştırıl maması ve rütbe terfiinde 5 - 6 ay yine 
ordu içerisine alınarak yetiştirilmesi münasip 
olurdu. Bundan daha güzel tedbir olur mu? 

Sicil almak, terfi etmek başkadır. Terfii 
için sicil verme yetkisi ister kaymakamın, ister 
valinin elinde olsun benim asıl kanaatim tevhidi 
zabıta yoluna giderken şimdiden bir silâhlı kuv
vet oln bu teşkilâtı büsbütün ordudan uzaklaş-
tırmamaktır. Ne vakit zabıta tevhidi yaparlarsa 
ve ne vakit bunlar da polis teşkilâtı vaziyetine 

— ÎT — 



B* 68 *kJ 
girerlerse-zaten talim- terbijıe, için acemi er de 
alttiıyaea-klar o. rzsaman istedikleri1 olacaktır. Am
ma bu, kaç senede baabilrolurf • Milyonlarca li
ra ister,; Bu noktaya gitmek' için yol tuttuk di-, 
yorlar. Tuttuk amma kaç sene-ister söylemedi
ler. Şimdiden. jandarma> subaylarını ordudan. 
uzaklaştırarsak^ ordunun ; inzibatından, •, hizme
tinden' ayrı. tutarsak -iyi ıbir neticeye varamayız. 
Jandarma • bugün kendi • hizmetleriniı pekâlâ yap
maktadır. 

İlçelerin münhal <kalmaması: için mütehassıs 
.komisyon olanı Millî Savunma Komisyonu da il
kelerde bulunanı teğmen ve» üsteğmenlerin ;staja 
alınmasından sarfı rnazar etmiştir. Bu arkadaş
lar Harb Okulundan yeni çıktıkları için az çok 
askerî bilgileri vardır. Yüzbaşı olunca kıtaya 
gider. O -mı tamamlar^ Yine maksat hâsıl olur. 
Buyurdular, ki,.5 t 6 ay tâlini ve terbiye, göre
ceklerdir. Bunun bir kıymeti olamaz çok, kıy
meti olur., Çünkü hergüm kıta içerisinde bulu
nan ve türlü türdü silâhlarla ünsiyet. peyda» eden 
Ordu arkadaşları arağında ç©k şey öğrenirler. 
bir de aifzettiğim gibi seferberlik hallerinde 
bu teşkilâta Millî Savunma vazifesi verilmesi 
ieabeder (Hüsamettin/ Tugaç arkadaşımız bu va
zife verilöiemelidir diyor ben o kanaatte deği
lim)- Şimdiye kadar bu, kadar fedakârlık ettik 
memleketin, geniş hudutlarınıv geniş sahilleri
nin savunmasında bunlardan: istifadeetmek za-
fuıeti hâsıl olduğu ,zaman> Birinci Cihan Harbin
de okluğu gibi yine yapılacaktır; yapmamak 
kimin elinden- gelir. 

Bu staj işini seyyar Jandarma Tümeni ile 
<halle:tm.ek meselesi mevzuubahis oldu. Seyyar 
jandarma şuraya ,buraya. dağılmış, bölükler, 
taburlardır. Bunlar dağınık kuvvetlerdir, mem
leketin inzibat, emniyet • durumuna göre. dağıl
mıştır. Tunceli'de vardır, Sason'da vardır Ağrı '-
da vardır. Bunlar bu-işi deruhte edip yapamaz. 
Bütün- bunlar toplanacak, en> modern silâh* 
larla yeniden1 teçhiz edilecek ve bir merkezde 
Tümen halinde ;bulunaeak ve jandarma subay
ları stajını oralara gidip yapacak. Bu olur mu, 
olmaz mı?'Bilmiyorum, < belki olur. Jandarma* 
ııın sabit ve seyyar kısmının ayrılması meselesi 
üz.erinde .arkaçbşamr < söylediler. Bu ayrılamaz. 

Çünkü bu; nihayet biri-sınıftır. Sabit jandar
ma; seyyar jandarma, nihayet bir sınıftır. Su
bay ioabına gıöre * sabit jandarmada hizmet gö
rür, sonraı ioafeederse oradan kalkup,'seyyarda 
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|? da/hizmet eder; Bttnlsarı büsbütün-ayırmak:, yani 
I sabit' jandartnar subayı tamamiyle polis gibi 

adî* r işlerde; bulunsun demek;-veya seyyar jan-
f darmaıda! icabında hareketi icabettiren ve bü

yük müsellah-kuvvetle iş görmeyi ieabettirecek 
- kıtalarda bulundurmak, bu da olmaz, bu bir 

h smıftiry sabit- jandarmaya da- girecek, seyyar 
.jandarmaya^ da girecek. 

Onun için son sözüm evvelkisi gibi, zaten Sa
vunma Komisyonu da bu kararı vermiştir, Rica 
ediyoruz teğmenler* üsteğmenler stajdan muaf 
olsun >fakat1 yüzbaşının, bilhassa yüzbaşının muaf 
olmasını ne,aklım, ne tecrübem ne bilgim bunu 

I kavrayamıyor. Onun için teklifimin kabulünü 
riea< ediyorum. 

Bükaımn Askerî Şuradan geçti mi, geçmedi 
mi, diye bahsettiler. Buraya gelen askerî kanun
lar Askerî Şuradan geçer, geçmemişse ozaman 
Askerî Şûra Kaıîununa uygun olmıyan bir şe
kilde' gelmiştir ki; onu da Hükümetin nazarı dik-

I kate alması lâzımdır. 

. ÎOtŞLERÎ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSÜ-
ER (Gümüşhane) — Arkadaşlar, sayın Orgene
ral ve- diğer arkadaşlar yani eskisi gibi jandar
ma subaylarının ordu sitajma devam ettirilsin, 
fikrinde ı olan, arkadaşlar, bugünkü sistemin de 
esasen bu maksat ve gayeyi temin etmediğini 
bilseler, bundan kendileri de vaz geçeceklerdir. 

Arkadaşlar size ordu terfi müddetlerini arze-
deyim: Bir teğmen üsteğmen olmak için 3 sene 
bekliyecektir. Bu müddet içinde % 90 doğrudan 
doğruya adlî ve idari işlerle, ve bu görevleriyle 
alâkalı işlerle meşgul olacaklardır. 

Üsteğmen, yüzbaşı, olmak için 4 sene1 bekliye-
cek. Bunun1 3,5 senesini adlî ve idari vazifede 
geçirecektir,» Yüzbaşı binbaşı olmak için 9 sene 
bekliyecektir. BUT uzun. seneler içinde ordudan, 
kıtadan, askerlik işlerinden irtibatını kesmiş, 
münhasıran adlî ve idari işlerde bulunacaklardır. 
Bu kadar uzun zamandan sonra jandarma su
baylarını- tıpkı bir askerî şahsiyet gibi, askerî 

1 bilgilerle mücehhez olmalarını beklemek doğru 
değildir. Nihayet dokuz sene sonunda altı ay or-

1 duya geleeefc sitaj yapacak. Şüphesiz ki müte
madiyen ilerilemekte olaln askerî teknikle irti-

, batmi; kayBetmiş,- ondan mahrum bir vaziyette 
1 kalmış bir subayın 9 - 10 sene sonra tıpkı bir 
I askerî şahsiyet gibi kabiliyet göstermesine, ehli-
| yet ibraz etmesine, maddeten imkân yoktur^ Di-

.. ^ v f 8 — 
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ger rütbeler de böyledir. Binaenaleyh esasen za
bıta mesleki, ister jandarma ister polis olsun 
en sıkı bir disiplin meslekidir. Onların kanun
larında inzibati cezalar en ağırdır. Poliste bugün 
nasıl inzibat ruhu ölmemişse, jandarmada da 
bu ruh ölmeyecektir. Bundan mesul olan ve 
bununla meşgul olan makam bu ruhun devamını 
sağlıyaeaktır. Sayın arkadaşlar; esas itibariyle 
bunların talim ve terbiyesinde askerî bilgilerle 
olan alâkasını kesmemek için bittabi kendi ko
mutanlığında, yani Bakanlığımıza bağlı olan 
Jandarma Genel Komutanlığı da ayrıca tedbir 
alacaktır. Arzettiağim gibi elimizde tabur halin
de, birlikler vardır. Bunların mektepleri mev
cuttur. Mekteplerinde her türlü teşkilât vardır, 
ayrıca müstakil bölüklerimiz de vardır. Askerî 
bilgide noksan göreceğimiz arkadaşları kendi 
meslek birlikleri içinde yetiştirmek esas vazife- ; 
mizdir. 

Aziz arkadaşlarım; Sinan Tekelioğlu arkada
şımız, belki ben yanlış anladım, senede elli bin 
kişi alınır gibi bir şey söylediler. Bizim aldığı
mız jandarma mevcudu arkadaşlar en çok senede 
14 bindir. Yekûn itibariyle 50 bini asla bulma
mıştır. Bugün mevcut olan kadro kuvvetimiz 
Türkiye'nin mesahası, nüfusu, yolları ve ava
rızı itibariyle lâzımgelen jandarma kuvvetinin 
dumurdadır. Çünkü milyonlar istiyen bir kuv
vettir. Binaenaleyh bu kuvvetleri arasıra kara
kollardan alarak askerî talim ve terbiyeye tâbi 
tutmak imkânsızdır. Çünkü, o zaman dağları, 
yolları boş bırakırız, her türlü asayişsizliğe mey
dan veririz. Binaenaleyh karakola bağlanmış 
olan jandarma eri karakolda, merkeze bağlanmış 
olan jandarma erini merkez karakolunda bulun
durmak mecburiyetindeyiz. Eğer bir gün zabıta 
teşkilâtı zaruri esaslara istinaden bu memleke
tin hakiki ihtiyacı olan miktara yükseltirsek 
ve bu suretle, elimizde ihtiyat kuvvet bulundu
rursak o zaman jandarma erlerini askerî talim ve 
terbiyeye araşır» tâbi tutmak imkânı hâsıl olur. 
Bâzan Cumhuriyet Bayramı gibi büyük törenler
de karakollardan birer, ikişer nefer merkeze top
ladığımız zaman il ve ilce idare âmirleri İstı
raplarını ileri sürmektedirler. Çünkü zabıtanın 
zayıfladığı yerlerde birtakım vakaların zuhura 
gelmesi ihtimali çoğalır. Binaenaleyh esas- iti
bariyle kâfi mevcutlu olmıyan karakollar erleri
mizi bir de talim ve terbiye maksadı ile merkeze 
getirmemize maddeten imkân voktur. 

1947 0 : 1 
Sonra arkadaşlar;-Millî Savunma Komisyonu 

Sözcüsü arkadaşımız bu mevzuda cereyan etmiş 
olan bütün malûmatı ve konuşmaları tamamiyle 
huzurunuza arzetmiş bulunuyor. Şu noktayı ar-
zctmek isterim ki, gerek Millî Savunma Komis
yonu gerekse içişleri Komisyonunda Genel 
Kurmay Başkanlığının ihtisasından faydalana
rak hangi kanaatlere varmışsam, aynı kanaatleri 
aynı esaslar dâhilinde açıkladım. Genel Kurmay 
Başkanlığından aldığım yazılı muvafakat ve gö
rüşler de ayni mahiyettedir. 

Sonra arkadaşlar; Millî Savunma Komisyonu 
Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın ifade ettiği gibi, 
üsteğmene kadar olanlar için stajı esasından kal
dırmış değildir. Millî Savunma Komisyonu eski 
vaziyetin idamesine karar vermiştir. Ancak 
Sayın Millî Savunma Komisyonu, Sözcüsü Gl. 
Eyüp Durukan'ın ifade ettiği gibi, 1947 sene
sinde terfi edecekler için bir defaya mahsus ol
mak üzere bunu kabul etmiştir. Yoksa Millî Sa
vunma Komisyonu üsteğmene kadar olanlar sta
ja tâbi değildir, daha yukarı olanlar tâbi olsun 
diye birşej^ ifade etmiş bulunmamaktadır. Sinan 
Tekelioğlu arkadaşım bunu yanlış anlamıştır. 

Sonra arkadaşlar; hedef nedir: Memlekette 
kanunu hâkim kılmak, vatandaşların haklarım 
mahfuz tutmak ve bunun için de vatandaşlara 
mütemadiyen ve her vaziyette her yerde temasta 
olan gayet yetişkin ve Yüksek Meclisin arzu ettiği 
vasıfta ideal bir zabıta teşkilâtı yaratmaktır. 
Bu zabıta teşkilâtının içinde köyde yaşıyan on 
dört milyon nüfusla alâkadar olan kuvvet jan
darma kuvvetidir. Binaenaleyh biz jandarma 
kuvvetini daha' ziyade galip olan vazifelerine doğ
ru götürerek yetiştirmek zorundayız. Şimdiki 
durumun zararını görüyoruz arkadaşlar, 
yarı zabıta yarı askerî mahiyet verdiği
miz takdirde ne onu, ne buriu yapabi
liyor. Bir arkadaşımın söylediği gibi 
terhis zamanına kaç gün kaldı diye parmak say
maya başhyan bir zabıta adlî ve idari vaziyet
lerin gerektirdiği yükü ehliyetle omuzunda taşı
yamaz. 

Arkadaşlar; bizim verdiğimiz karar idari 
ve adlî vazifelerini kanun hükümlerine uygun 
olarak ve vatandaşların haklarına hürmet ede
rek onlarla temaslarında vazife ve münasebet
lerini iyi bilecek ve yapacak bir zabıta teşki
lâtına doğru gitmek ve onun memlekette yerleş
tirmektir. 

29 
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»Sayın arkadaşla fini, Büyük llarbde Orduda 

birtakım firarlar olmuştur. Bunların sebep 
ve mahiyetleri üzerinde durmıyaeağım. Çünkü 
bendenizde o harbdo bir subay olarak muhte
lif cephelerde vazife almış bir arkadaşınızım. 
Bendenizin üzerinde durduğum şey şudur: 
Tınıımi llarbde jandarma bulunan yetişmiş su
bayları vazifelerinden geri hizmetinden alarak 
orduya verdik ve bu yüzden gerideki jandarma 
başsız kaldı bilhassa harb seneleri uzadıkça za
bıta teşkilâtı sarsıl m lya ve vazifesini göremez 
bir hale gelmeğe başladı. Çünkü asıl jandar
ma âmirleri yavaş yavaş ortadan kalkmış bulu
nuyor. Memlekette içhizmetler, Salamon Ada-
1o arkadaşımızın da ifade ettiği gibi fevkalâde 
bir ehemmiyet kesbetmiştir. Fakat bu iç hiz
metler herkesin kendi yetkisi dâhilinde olan 
hizmetlerdir. Eğer hakikaten Adato arkada
şımızın işaret ettiği normal zabıta hizmetleri 
haricindeki muhtelif iç asayiş işlerinde ve bil
hassa havadan indirmelerde ve beşinci kollara 
karşı lâzımgelen tedbirleri alacak yetki sa
hibi. vazife sahibi esasta ayrı bir teşkilâttır. 
•Jandarma ancak bu işte kendisine göre vazife 
alır. Yoksa o teşkilâtın ayrıca âmir ve memur
ları vardır. Zaten doğrudan doğruya onun sev
kı idaresi ordunun ilgileneceği bir vazifedir. 

Sayın arkadaşlarım; eğer biz Genel Kurmay
la temas etmişsek bu temasımız münhasıran 
(îenel Kurmayın ihtisasından, ve yetkisinden 
faydalanarak bu işde bir mahzur olup olmadığı 
hakkındaki kanaatini anlamak ve askerliği 
ilgilendiren hususlar için muvafakatini almak 
içindir. Genel Kurmay Başkanı Ordunun en 
yüksek makamını teşkil eden ve en yetkili olan 
bir şahsiyet kanaat ve görüşlerini öğrendikten 
sonra bizim yapacağımız iş, huzurunuza bağlı 
tasarı ile gelmekti. Bendeniz o kanaattayım 
ki, memleketin! huzur ve asayişi emniyet ve sü
kûnu cephesinden aldığımız bu tedbir, öteden-
beri Yüksek Meclisten almış olduğumuz ilham
lardan biridir. Yüksek tasvibinize arzediyorum. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN -—• Daha dört arkadaş söz alınış
tır. Halbuki görüşmenin kifayeti hakkında bir 
jinergc vardır. Okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Meclis kâfi derecede tenevvür etmiştir. Mü

zakere kâfidir. Kanuımn konuşulmasına geçil-

. 1947 O : İ 
meşini teklif ederim. 

Maraş 
Dr. Kâmil İdil 

SİNAN TEKELİOĞU! (Seyhan) Kifa
yetin aleyhinde söylemek isliyorum. 

BAŞKAN - - Buyurun. 
SİNAN TEKELİOĞU' (Seyhan) - - Sayın ar

kadaşlar, Millî Savunma Komisyonu sözcüsü beya
natta bulunduktan sonra müzakerenin kâfi ol
madığı tezahür etmiştir. Bu mesele o kadar mü
him bir iştir ki elimizde mevcut olan kanunlara, 
Devletin koymuş olduğu esas kanunlara aykırı 
hükümleri ihtiva eden bir tasarı karşısındayiz. 
İşte demin de Âİi Şûranın teşekkülünü ve yapa
cağı işleri okudum. Orada Ali Şûranın kararı 
olmadan, zabıtanın terfi ve tefeyyüzlerine ait 
olan mesailin tahtı karara almamıyacağmı bi
rinci madde yazmaktadır. Binaenaleyh bendeniz 
şu kanaattayım; Gaenelkurmay Başkanı ancak 
Ali şûrayi topladıktan sonra onlara bu meseleyi 
arzeder, ve onlardan alacakları kararı bir mü
zekkere şeklinde knununun arkasına bağlar, o 
bize gelir ve biz de Âli şûranın bir kararı oldu
ğunu görürüz. Çünki elimizdeki kanunu yapan 
de biziz, bozmak istersek yine biz alacağız. (Kâ
fi, kâfi sesleri). 

Binaenaleyh sayın İçişleri Bakanı Şükrü 
Sökmensüer dediler ki; Millî Savunma Komisyo
nu böyle bir karar vermiş değildir. Ev
velemirde bizim sözcümüz olan Eyüp Paşa, o 
da Genelkurmaya müracaat etti, 120 jandarma 
üsteğmeninin terfi etmek üzere olduklarını ve 
fakat bunlar sitaja çağırılırsa, bu sene terfiden 
mahrum kalacaklarını bunların bir defaya mah
sus olarak sitajsız terfi etmeleri için Genelkur
may müsaade etmişti. Şimdi komisyon sözcüsü 
Gl. Eyüp Durukan bunu bizlere söyledi. Fakat 
ikinci defa, yeni olarak İçişleri Komisyonu ta
rafından hazırlanan su tasarıya dair Genelkur
mayın vermiş olduğu teklifi bizim komisyonumu
zun sözcüsü bize söylemedi. Biz esas komisyon
da bunu bu şekilde düşündük. Ye şu şekilde yap
mıştık. 

30 Ağustos H)4.'5 sayılı Jandarma Üsteğmen
leri olağanüstü ahval dolayısiyle kıta sicili al
maksızın, jandarma birliklerinden üst rütbeye 
yükselmesi için elverişli sicil aldıklarında bun
larla ve biıv defaya mahsus olmak üzere yüksel
tilirler» diye bir madde kaleme aldık. Bunu 
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İçişleri Komisyonuna verdik. Binaenaleyh İçiş
leri Komisyonunda (Kifayet takriri var sesleri). 
Kanun teklif olunduktan sonra İçişlerinde ya
pılan şu teklifin içinde Genelkurmay Başkanlı
ğının yazmış olduğu tezkereden bizim komisyo
nun malûmatı yoktur. 

Eğer İhtisas Komisyonu olan Millî Savun
ma Komisyonunun bu hususta kaleme aldığı ta
sarıyı kabul etmiyeeek olursanız, bu tasarının 
tekrar Millî Savunma Komisyonunda müzakere 
edilmek üzere komisyona verilmesi muvafık 
olcağı kanaatmdayım. Onun için de bir önerge 
takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Konuşmanın yeterliği hakkın
daki önergeyi okutuyorum. 

(önerge tekrar okundu). 
BAŞKAN — Görüşmeyi yeter bulanlar... Bul-

mıyanlar... Görüşme yeter görülmüştür. 
Şimdi diğer önergeleri oktuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerden dolayı ordu kıta sta

jına yalnız üsteğmenlerin ve teğmenlerin gön
derilmemesi maksadı temin edeceğinden tasa
rının bu suretle tadilini teklif ve rica eylerim. 

Balıkesir Milletvekili 
* İzzeddin Çalışlar 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen Millî Sa

vunma Komisyonu tasarısının kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle tasa

rının Millî Savunma Komisyonunda tekrar mü
zakere edilmek üzere bu komisyona iadesini di
lerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

BAŞKAN — Hangi önergenizin oya konul
masını arzu ediyorsunuz? 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) _ İkinci 
önergemin. 

BAŞKAN — Oya sunmak üzere önergeyi tek
rar okutuyorum. 

(Tasarının Millî Savunma Kbmisyonuna ha
valesi hakkındaki Sinan Tekelioğlu'nun öner
gesi ikinci defa okundu). 

1.1947 O : 1 
I BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

(Ekseriyet yok sesleri). 
Müsaade ederseniz yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluk olduğu görüldü, mü

saadenizle önergeyi tekrar okutuyorum. (Sinan 
Tekelioğlu'nun önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler lütfen 
ayağa kalksınlar... Kabul etmiyenler ayağa kalk
sınlar 83 kaimle karşı 131 oy ile ret edil-

I mistir. 
Diğer önergeyi de tekrar okutuyorum. 
(Orgeneral İzzeddin Çalışlar'm önergesi tek

rar okundu). 
BAŞKAN — Kabul edenler.. lütfen ellerini 

j kaldırsın... Kabul etmiyenler.... önerge kabul 
| edilmemiştir. 
! O halde maddeyi aynen oyunuza sunuyoum. 
İ Kabul edenler... Etmiyenler... kabul edilmiştir. 
] Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Maddede 
| bir noksanlık olmuştur. Tashihini komisyon 
I namına rica ediyorum. Müsaade ederseniz ar-
; zedeyim. 
i BAŞKAN — Madde kabul edilmiştir. İkin-
I ci görüşmesinde önerge verirsiniz. 

I GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayımın
dan evvel 1706 sayılı Kanununun 12 nci mad-

i desi hükmüne göre Ordu kıta stajına çıkarılmış 
| olanların Ordudan alacakları müspet sicilleri 
i üzerine yükselmeleri yapılır. 
| 1047 yılında yükselme sırasında olup da Or

du kıta stajına çıkarılmamış olan jandarma üs-
I teğmenlerinin yükselmeleri yalnız 1947 yılında 

jandarmanın sabit birliklerinden alacakları müs-
! bet sicilleri üzerine yapılır. 
I 

I BAŞKAN — Geçici maddeyi kabul edenler... 
! Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

I MADDE 2. - - 1706 sayılı Jandarma Kanu-
j nuna ek 2227 sayılı Kanun ile 4273 sayılı subay-
| 1ar Heyetine Mahsus Kanunun 11 nci maddesi-
ı ni değiştiren 4554 sayılı Kanunun (D) fıkrası 

hükmü jandarma subayları için kaldırılmıştır. 
| BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.... 
i Kabul edilmiştir. 

İ MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
i yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
j Kabul edilmiştir. 

— 31 — 
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MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

9. —• Milletlerarası Tarım Enstitüsünün kal
dırılması ve bütün çalışmaların Birleşmiş Mil
letler Gıda ve Tarım Teşkilâtına devri hak
kında Roma'da imzalanan Protokolün onanma
sına dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tarım 
Komisyonları raporları (1/175) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Milletlerarası Tarım Enstitüsünün kaldırılma
sı ve bütün çalışmalarının Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilâtına devri hakkında 
Roma'da 30 Mart 1946 tarihinde imzalanan 

Protokolün onanmasına dair kanun 

MADDE 1. — Lozan Andlaşmasının 99 ncu 
maddesinin 4 ncü fıkrası gereğince üyesi bulun
duğumuz Roma Milletlerarası Tarım Enstitüsü
nün kaldırılması ve bütün çalışmalarının Birleş
miş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtına devri 
hakkında Roma'da 30 Mart 1946 tarihinde im
zalanan Protokol onanmıştır. 

11 ] 168 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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j BAŞKAN — Birinci maddeyi kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN -— İkinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN —r Üçüncü maddeyi kabul eden
ler... Eamiyenler... Kabul edilmiştir. 

I Tasarının birinci konuşulması bitmiştir. 
Oyların sonucunu arzediyorum: 
Almanlara ait ihtira beratlarının kamunun 

faydasına konmasına ilişikli olarak Milletlerarası 
Tamirat Ajanlığında üye bulunan Devletler ara
sında 27 Temmuz 1946 tarihinde Londra'da im
za edilen Anlaşmaya Hükümetimizin de katıl
ması hakkındaki tasarıya (311) oy verilmiştir. 
Yeter sayı vardır. Tasarının (311) oyla kanıın-
luğu kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasında Ankara'da imzalanan Ticaret 
ve ödeme Anlaşmaları ile Modüs vivendinin 
onanması hakkındaki kanun tasarısına (308) oy 
verilmiştir. Yeter sayı vardır. Tasarı (308) 
oyla kanun olmuştur. 

Gündeminizde görüşülecek başka bir madde 
yoktur. 

6 Haziran Cuma günü toplanılmak üzere 
Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,20 
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Almanlara ait ihtira beratlarının kamu faydasına konmasına 
rat Ajanlığında üye bulunan Devletler arasında 27 Temmuz 
len Anlaşmaya Hükümetimizin de katılması hakkındaki 

üye sayısı 
Oyverauler 

Kabul «taler 
Oya katümıyanlar 

Reddedenler 
Çekinserler 

Aaık Milletvekillikleri 

0 : 1 
ilişikli olarak Milletlerarası Tami-
1946 tarihinde Londra'da imza edi-
kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edtimiştir.) 
465 . " " ' '"'.. '';::'T.'" 
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[Kabul edenler] 
ATYON KARAHT»AR 
Mehmet Askar 
Hazim Bozca 
Haaan Dinçer 
Kemal öıçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Akmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Eaad Uras 
AU Kemal Tigitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksolay 
Hilmi Atlıoğlu 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börek* 
Arif Çubukau 
Emin Halim $rfuu 
îhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz Okmau 
Fakihe Örmen 
Gl. Naei Tmas 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIK 
Neşet Akkor 
OL Raf et Alpman 
Emin Bilgen 
NuriGüktept 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Eaat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çelik&s 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşıh 

BÎLEOÎK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BtNOOL 
Tahsin Banguoğlu 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Cemil ösçağlar 
Celâl Sait Siren 
îhsan Yalçm 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Buduna; 
Fahri Bük 

t AsU Duru 

Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
îhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyıneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazsneıojiu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
ismet Eker 
Haaene Ilgas 
Suheyp Karafakıoğlu 
Needet Yücar 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Ay kaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Osman Ocak 
ihsan H. Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Agaçğuilan 
Mahmut N. Gündüzalp 
Mehmet ökten* v •-.••* :"t« 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpaat 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. îbrahkn T. öugören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca ,, 
Saffet Arıkan 
Beh«et Kemal Çağlar 
Abdülhak JPırat.-..,«,.:. 

ERZURUM : 
Eyüp Sabri Akgdl . . 
Saika Altuğ ; 
Mesut Çankaya 
Nafk Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Gele 
Kemalettin Kamu • •-? 
Gl. Vehbi Kooagttney 
Şükrü Koçak ... ••:.: *. 

ESSİŞEHÎR > 
îsmaü Hakkı Çevik v 
Ahmet Oğua : 
Kemal Zeytinoğlıı •«$ 

GAZİANOTB • •, 
Ömer Asm Aksey 
Camii Alevli,; i : 
Gl. Aşir Atlı 
Camii Said Barlaa 
Dr. Muzaffer Caabolal 
BddrsWam^.-;,,-,.--u-..i. 
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GİRESUN 
Münir Akkaya 
Celâl Saad Arseven 
Eşref Dizdar 
İsmail Sabnnen 
Ahmed Ulu* 
Fikret Yfiıttlı 
Dr. Galip K. Zaimoğla 

aÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sokmensüer 
Edip Te> 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Dorukaa 
Abdülgani Türkmen 

İÇEL 
HıHl Atalay 
Saim Ergenekon 
Salih tnankv 
Refik Keraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Rifet 0*11* 
Sait KSktal 
Şerhi YaİY.ıç 

İSTANBUL 
Balamon Adate 
Ali Rıza Arı 
Mareşal Ferzi Çakmak 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Gl. Kâtım Kambekir 
Osman Nuri Koni 
Senihi Ytrftten 

ÎZMÎR 
Şevket Adalen 
Benal N. Anma* 
HftnirBirael 
Lâtife Bekir Çeyrekb*-

Esat Çmar 
Rahmi Köken 
Sait Odynk 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARE 
Mehmet Bahadır 

B : 68 4 .6 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taektran 
HUaa.ni ettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzef f er Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Ziya Orbay 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sadt Aınıi Feyzioğlu 
Kâmil Güm'eş 
Resid Oaeny 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkttn 

KIRKLARELİ 
Zühlü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi A t uf Kansu 
Dr. Fuad Uma? ! 

KIRŞEHİR 
temail Hakkı Baltacıoğln 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELÎ 
Ahmet Faik Abaaıyamk 
ismail Rüjtft Akaal 
Cenap Akan 
Fnad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alatas 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebeeoy 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Rasfen Erel 
Şevki Ergun 

1947 O : 1 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan | 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay f 
Hakkı Gedik 1 
Orgl. Asım Gündüz 
Meanduh Ispartalıgil 
Ömer özdek 
İhsan Şerif Özgen 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Terfik Temelli 
Şefik Tugay 
Malmmd Nedim Zaboı 

MANtSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunfcal 
KâoBÜ Ooakunoğiu 
Rıdvan Nafi:; Edgüer 
Şevket Basit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yasar özey ^ 
Feyzullah Uslu % 

MARAŞ 
Dr. Kâmil îdil 
Hasan Resid Tankut 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgören 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiaznn Sevüktokin 
Abdftrreaak Satana 

MUĞLA 
Necati Erdem r 

Asım Gitara 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyar 

Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Nash Fırat 
Rııa Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörûker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblaa 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÖRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Eeen 

SINOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 

StVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkeş 
îsmail Mehmet Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Elinin Ataç 
Ziya Ersin Ceearoğln 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 
Cemal Korali 

34 

http://HUaa.ni


TOEAD 
Mustafa Lâtifoğln 
Galip Pekei 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahnıcd Barutçtı 
Temel Göksel 
Zekiye Mola oğlu 
Hasan Saka 

B : 68 4 .6 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Ynsfi Gerger 

1947 O : 1 
Razi Soyer 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Şiııasi Devrin 
îsmail Ergener 
Emin Erişi rgil 

Ali Rıza încealemdareğla 
Sabri Koça? 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhan 
Nuri Tarhan 

[Oya kat\lm\yanlar] 
AFYON KARAHÎ8AR 
Ol. Sadık Aldoğan 
Şahin Lâçin 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Muammer Eriş (î.) 
limet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen (Hasta} 

AYDIN 
Emin Arkaym (!.)• 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Hilmi Şeremetli 

BİLECİK 
Menuluh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
(Başkan V.) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Arif özdemir 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Dr. Zihni Ülgen (I. Ü.) 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 

Dr. M. Talât Sümer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalık Tîend'a 
(Bakan) 

ÇORUH 
Ali Kıza E rem (1.) 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(Hasta) 

DENİZLİ 
Reşad Aydmh 
Dr. Ham di Berkman 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal önoei 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil (î.) 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin Öğütmen 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı (t.) 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
llaif Dinç 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Tnhsin Turta 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
(t) 
Suphi Bedir Uluç 

Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Dr. Aziz Koksal (Has-
ta) 

İSPARTA 
Kazma Aydar 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
(Ö.) 
Enis Akaygan 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker (Başbakan) 
Ahmet Kemal Silivrili 
H. Suphi TannoVer 
Orgl. C. Cahit Toydemir 
(Bakan) 
Hüseyin Cahit Yalem 

İZMİR 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu (t.) 
Atıf înan (Bakan) 
Haydar Rüştü OkUss 
Dr. Kararan ör» (1.) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Aziı Samih tlt«r 

(t) 
KASTAMONU 

Hamdi Çelun 
Hilmi Çoruk (Hasta) 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın ; 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Sedad Çumralı 
Fatin GSkmea 
Tevfik Fikret Sılay 
(Başkan V.) 

KÜTAHYA 
Dr. Akmtt 1. Gttrsey 
Adnan Menderes 
Ahmet Taht ak ılı f 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 

Mustafa Naim Karakterli 
(t) 
Osman Taner 
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Abdfflka* Taaanfü 
MANİSA 

İsmail Eritti (Hasta) 
Dr. M. Necdet Otaman 
Hilmi öztarhan 

M ARAŞ 
Dr. Kemali Bayizii 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 
Abdullah Yayeıoglu 

MARDİN 
îrfan Ferid Alpaya 
(Hasta) 
kıza Erten (1) 
Dr. Aziz Üraa 

MUĞLA 
Abidin Çakır (î.) 

MUŞ 
Halid Onaran (I.) 

NÎÖDE 
Halid Menfi 

AFYON KAHAHÎ8AB 
Metanet Askar 
Hazim Booeav 
Hasan J)inçer 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmtd Vejpfcofclu, . 

Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 

B : 68 
ORDU 

Hamdi Yalman 

S İ Z İ 
Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Ömer Karataş 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (1.) 

Oavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SttRD 
Etem İzzet Beniee 
Lûtfi Yavuz (1.) 

[Kabul 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarkan 
Esad Ura» 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu . 

. 1947 0 : 1 
I SİNOB I 

Cevdet Kerim Ineedayı 
(Bakan) 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
(I.) 

StVAS 
Nazif Ergin 
Necmettin Sadak (Has-

! ta) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Feyzi Eken (î.) 
Reeat Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
(Bakan) 
Refik Ahmet Serenftl . 

edenleri 
i ibrahim Rauf Aysalı 

Ami Refik Bakman 
Ra§it Börekçi 
Arif Çubukça 
Emin Halim Ermin 
İhsan E z p 
Cevdet Gölet. 

1 Mümtaz ökmen 
Fakihe oyman 
Gl. Naei Tınaz 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyibogln 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Ali Sanalioğlu 
Muammer Yarrmbıyık 

URFA 
Esat Tekeli 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkan* 
Dv. K. Cenap Berksov 
(t.) 
Sim tçö* 
İhsan Olgun 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Gürel 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Nurallah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Emin: Bilgen 
Nuri Göktep© 

Türkiye ite Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasında Ankara'da imzalanan Ticaret ve 
ödeme Anlaşmaları ile Modüs vivendinin onanması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Oya sayan : 465 
Oyverenler : 308 

Kabul edenler : 308 
Oya katılmıyanlar 157 

Reddedenler o 
Çektoserîer : o 

Açık Milletvekaiikleri : 0 

4.6 
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BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilâl 
Ofman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzettin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköı 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarsıl 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Buduna, 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingöl 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kıreever 
Nurettin Unen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rif at Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyaıeloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Ataiay 

B : 68 4 .6 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yticer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Osman Ocak 
İhsan Hamit Tiffrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
M. Edip Ağaoğulları 
M. Nedim Gündüıalp 
Mehmet Öktem 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Sarakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. t Tali öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Saffet Ankan 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akg51 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrey Göle 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alerli 
Gl. Asir Atlı 
Cemil Said Barlaı 
Dr. Muzaffer Canbolat 

1947 O : 1 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Celâl Esat Arseren 
Eşref Dizdar 
lamail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzath 
Dr. Galip K. Zaknoğlu 

GOMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmenaüer 
Edip Tor 
Ahmet Kemal Varmca 

HATAY 
GL Eyüp Durukan 
Abdülgani Türkmen 

İÇEL 
Halil Ataiay 
Saim Ergenekon 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlû 

İSPARTA 
Rif at Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ali Rıza Arı 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Gl. Karan Karabekir 
Osman Nuri Koni 

İZMİR 
Şevket Adalen 
Benal Nevzat Aranan 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Çeyrekba-
P 
Eaat Çmar 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 

Şeraf ettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurraiıman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzef f er A kaim 
GL Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Eoevit 
Fethi Mağara 
Ziya Orbay 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Refid özsoy 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayrullah Urkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Naf i Atuf Kanan 
D*. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıy-anık 
ismail Büstü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. F. Şerafettin Bürge 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yi-
fit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alatas 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
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Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazini Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündü* 
Memduh I§partalıgi) 
Ömer Ozdek 
ihsan Şerif Özgem 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağ» 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Y. Muammer Alakant 
Korgl. Ali Bıza Artunka] 
Kâmil Coşkunoğlu 
Bıdvan Nafiz Edgüer 
Şevket Basit Hatipoglu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Hasan Resid Tankut 

MARDİN 
Gl. Sayfi Düzgörem 
Abdttlkadir Kalav 

Gl. Kiazım Stvükteki» 
Abdürrezak Satana 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsn 
Nuri Ozıan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MÜÇ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Ferit Eeer 
Rif at Güraoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Befik Soyar 
Şükrü Sflar 
Hüseyin Uluaoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Denir 
Mehmet Purtun 
Amiral H. Gökdalay 
Yusuf Ziya Ortaf 
Dr. Zeki Mesut Seaer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsal 
Nasit Fırat 

Rıaa Iaıtao 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmet Ali Yörüker 

BEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüreğir 

Sabri Çeliktug 
Ali Bıza Eaen 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batar 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bled* 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet laik 
/[âmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmet Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroglu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Cemal Korali 
Mustafa Lâtifoğlu 

Galip Pekel 
Nazmı Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Temel Göksel 
Zekiye Molaoğln 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılaa 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Ra/ri Soyer 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ali Bıza tneealamdar* 
oğlu 
Sabri Kofar 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhan 
Nuri Tarhan 

AFYAN KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Şahin Lâçin 

ANKARA 
Falih Bıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Muammer Eriş (î.) 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Basih Kaplan 
Tayfur Sökmen (Hasta) 

[Oya katılmıyanlar] 
BİTLİS 

Muhtar Ertan 
Arif özdemir 

AYDIN 
Emin Arkaym (1.) 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Hilmi Şeremetli 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
(Başkanvekili) 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Dr. Zihni Ülgen (I. Ü.) 

BUBDUB 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Abdürrahman Konuk 

Muhittin Baha Para 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Benda 
(Bakan) 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem (t.) 
Asnn Ut 
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ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(Hasta) 

DENÎZLÎ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil (t.) 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı (î.) 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Raif Dinç 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
K&zzm Okay 

OÜMÜŞANE 
Tahein Tüzün 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
(I.) 
Suphi Bedir Uluç (I.) 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Dr. Aziz Koksal (î.) 

İSPARTA 
Kizzm Aydar 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar (î.) 

B : 68 4 . 6 
Enis Akaygen 
Cihat Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar Özden 
Recep Peker (Başbakan) 
Ahmet Kemal Silivrili 
H. Suphi Tanrıöver 
ürgl. C. Cahit Toyde-
mir (Bakan) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu (t.) 
Atıl' İnan (Bakan) 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran Örs (î.) 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Aziz Sami llter (t.) 

KASTAMONU 
Hamdi Çelen 
Hilmi Çoruk (î.) 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoglu 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Sedad Çumralı 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Tevfik Fikret Sılay 
(Başkan V.) 

. . . .>. . . 

1947 O : İ 
KÜTAHYA 

Dr. Ahmet î. Güraoy 
Adnan Menderee 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa Naim Karaköy-
İÜ (I.) 
Osman Taner 
Abdülkadir Tasangil 

MANİSA 
İsmail Ertem (ö.) 
Dr. M. Necdet Otaman 
Hilmi Oztarhan 

MARAŞ 
Di. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
fimin SeyKİ 
Abdullah Yayeıoftlu 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten (I.) 
Dr. Aziz Ura* 

MUĞLA 
Abidin Çakır (î.) 

MUŞ 
Halid Onaran (I.) 

NİĞDE 
Halid Mengi 

ORDU 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Ömer Karataı 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (î.) 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 

...... 

Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SîtRD 
Etem İzzet Beniee 
Lûtt'i Yavuz (t.) 

SİNOB 
Cevdet Kerim încedayı 
(Bakan) 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk (1.) 

SİVAS 
Naıif Ergin 
•Necmettin Sadak (I.) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Fayıköıtrak 

TOKAD 
Feyzi Eken (î.) 
ReealGürtli 
Halid Nazmi Keşmir 
(Bakan) 
Refik Ahmet Serongii 

TRABZON 
SırnDay 
Danis Eyiboglm 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yanmbıyık 

URFA 
Esat Tekeli 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Dr. K. Cenap Berksoy 
(î.) 
Sırrı Içöz 
Ihaan Olgun 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Gürel 



T, B. M. M. Basımevi 



S. Sayısı: 124 e ek 
Jandarma Kanununun 12 nci maddesinin değiştirilme

si hakkındaki kanun tasarısına dair İçişleri 
Komisyonu raporu (1/143) 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
içişleri Komisyonu 

Esqs No. î/149 
Karar No. 35 

30 .V . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

1706 sayılı Jandarma Kanununun 12 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile Millî Savun
ma ve içişleri Komisyonlarının raporları Kamu
tay'm 7 . V . 1947 tarihli gündeminde iken her 
iki komisyon görüşünü birleştiren bir formül 
bulunarak yeni bir metin getirilmek üzere ko
misyonumuza geri verilmesi sözcümüzün tekli- nu Başkanı 
fi üzerine kabul buyurularak geri alınmakla ye- Tekirdağ 
niden İçişleri Bakanı huzuriyle tetkik edildi. C. Uybadın 

Tasarının birinci maddesine A, B, C, fıkrala- Kâtip 
rı ile derç edilen hükümler gerek ilçelerde çalı- İsparta 
şan küçük rütbeli subayların gerek illerin Jan- M. Ertan 
darma kadrolarında görev alan üst subayların Bolu 
kurs, manevra, atış, tatbikat durumlarını hem H. Ş. Adal 
kendilerinin idari ve adlî görevlerinin intizam Kayseri 
ve insicam ile devamını hem de dahilî hizmet Muhalifim 
kanununa göre Ordununn bir cüzü olan Jandar- F. Apaydın 
manın askerî ve meslekî yükselme şartlarının te
lifini sağlamak bakımından daha kavrayıcı, daha 

vuzuhlu kayıtları muhtevi olarak hazırlanmış
tır. Tasarının tümü üzerinde komisyonumuzun 
evvelki raporunda arzedilen mütalâaların tek
rar teyit ve tafsiline ihtiyaç olmadığını kayde
den tasarı yeni metni ile tekrar Kamutaya ar-
zedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İçişleri Komisyo-
Başkan V. Sözcü 

Çoruh Kars 
A. Tuzun A. Eyidoğan 

Antalya 
R. Kaplan 
Çanakkale 

N. Çıtakoğlu 
Kocaeli 
C. Aksu 

Tokad 
A. O. Pekel 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Çorum 
S. Karafakıoğlu 

Konya 
Ş. Ergun 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ * 

1706 sayılı Jandarma Kanununun 12 nci madde
sinin değiştirilmesine ve muvakkat madde eklen

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 10 Haziran 1930 tarih ve 1706 
sayılı Jandarma Kanununun 12 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

A) Jandarma subaylarından üsteğmen ve 
yüzbaşıların (dâhil) yükselmeleri Jandarma gö

revlerinden alacakları sicillere göre yapılır. 
Teğmenlerin üsteğmenliğe yükselmeleri Jan

darma Subay Okulundan alacakları sicillerle ya
pılır. 

B) Binbaşı ve daha yukarı rütbedeki Jan-



darına üstsubaylarının yükselmeleri; Kara Ordu
sunun küçük komuta kurslarına, manevra ve 
atışlarına, kıta ve kadro tatbikatlarına katıla
rak buralardan-alacakları notlarla Jandarmada 
tutulmakta olan siciller karşılaştırılıp her ikisi 
muvafık olanlar Ordudaki hem nasıplılariyle.bir
likte İçişleri Bakanlığınca tanzim edilecek yük
selme defteriyle münhalâta yükseltilir. 

Ancak Büyük komuta kursu açıldığı takdir
de albayların yükselmeleri bu kursa iştirakle
riyle olur. 

C) Jandarma subaylarının kurs, manevra, 
atış ve tatbikatlara iştirak şekli ve yükselmele
rine esas olacak notların hangi idari makam ve 
meslekî üstler tarafından ne suretle verileceği 
ayrıca bir tüzük ile tesbit olunur. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun yayı
nımdan evvel 1706 sayılı Kanunun 12 nci mad

desi hükmüne göre Ordu kıta stajına çıkarılmış 
olanların Ordudan alacakları müsbet sicilleri 
üzerine yükselmeleri yapılır. 

İM7 yılmda yükselme sırasında olup da Or* 
du kıta stajına çıkarılmamış olan jandarma üs
teğmenlerinin yükselmeleri yalnız 1947 yılında 
jandarmanın sabit birliklerinden alacakları müs
bet sicilleri üzerine yapılır. 

MADDE 2. — 1706 sayılı Jandarma Kanu
nuna ek 2227 sayılı Kanun ile 4273 sayılı subay
lar Heyetine Mahsus Kanunun 11 nci maddesi
ni değiştiren 4554 sayılı Kanunun (D) fıkrası 
hükmü Jandarma subayları için kaldırılmıştır. 

MADDE 3. —• Bu kanun yayımı tarihinden 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

( S. Sayısı : 124 e ek ) J 



S. Sayısı: 152 
Konya Milletvekili Dr. Muhsin Faik Dündar'ın Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis

yonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3/100) 

T. C. ' ' ' 
Başbakanlık 

Yazı İşleri re Sicil Müdürlüğü 21 . III .1947 
özel No: 6/2 -593 

G. No: 6/875 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Görevini kötüye kullandığı iddia olunan Konya eski Belediye Başkam Muhsin Faik Dündar'
ın halen Konya Milletvekili bulunmasına binaen hakkında Anayasa'nm 17 nci maddesine göre ge
reken karar verilmek üzere İçişleri Bakanlığından alman 10 . I I I . 1947 tarih ve 81 - 175/167 sayılı 
tezkere örneği ile eklerinin ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Karma Komisyon raporu 

T. 11. M. M. 
Any.vc. Ad. Komisyonlarından 

kurulan Karma Komisyon 
Esas No. 3/100 
Karar No. 19 

Yüksek Başkanlığa 

Konya Belediye Başkanı bulunduğu sırada 
görevini kötüye kullanmaktan dolayı suçlu sa
nılan Konya Milletvekili Dr,. Muhsin Faik Dün
dar'ın Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkındaki Başbakanlığın 21 .111 .1947 
tarihli ve 6/2-59-3 sayılı tezkeresiyle ilişikle
ri Komisyonumuza havale edilmekle İçtüzük'ün 
178 nci maddesi gereğince incelenmek üzere 
Hazırlama Komisyonuna verildi. 

Bu Komisyon tarafından hazırlanan rapo
run ve dosyanın Komisyonumuzca da incelenip 
görüşülmesi sonucunda : Dr. Muhsin Faik Dün
dar 'a isnat olunan suç Anayasanın 12 ve 27 nci 
maddelerinde yazılı suçların dışında kaldığı an
laşılmıştır. 

Bu itibarla içtüzük'ün 180 nci maddesi ge
reğince bu hususla yapılacak kovuşturma ve 
yargılamanın Dönem sonuna bırakılmasına ka
rar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Any. ve Ad. Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon Baş. 

Ankara 
/. Fzğü 

Kâtip 

Denizli 
N. Küçük a 

İsparta 
Ii. Güllü 
Kayseri 

S. A. Feyzioğlu 
Kırklareli 

Dr. F. Vmay 
Malatya 

Ş. Tugay 
Kize 

Dr. S. A. Dilemre 
Seyhan 
K. Çelik A 

22. V . 1917 

Antalya 
N. Aksoy 
Diyarbakır 
F. Kalfagil 

istanbul 
F. II. Demirelli 

Kayseri 
R. Özsoy 

Kırşehir 
S. Kurutluoğlu 

Manisa 
Coşkunoğlu 
Samsun 
H. Çakır 
Seyhan 
M. Yegona 

K 

Bu rapor 
Sözcüsü 
Ankara 

H. O. Bekata 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Erzincan 
S. Sağıroğlu 

izmir 
E. Oran 

Kırklareli 
N. A. Kansu 

Konya 
H. Karagülle 

Manisa 
F. Vslu 
Samsun 

Dr. S. Konuk 
Trabzon 

R. Karadeniz 





S.Sayısı: 153 
Kütahya Milletvekili Adnan Menderes'in Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların

dan kurulan Karma Komisyon raporu (3/1) 

T . C . * . . , - , - , . ; • . 
Başbakanlık • \ . 

V afişleri ve Sicil Müdürlüğü 1 . VII 1946 
Özel No. 4 - 3226 
(İ, No. 6 - 1774 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

("Vlâletiin Rodoslu'yu tahkir ve geceleyin rızası hilâfına evine girmek suretiyle konut, dokunul
mazlığını ihlâl etliği iddia olunan Aydın Milletvekili Adnan Menderes hakkında Anayasanın 17 
ııci maddesine göre gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alınan !î . VII . 1946 tarihli 
ve 1!);î/T>0 sayılı tezkere örneği ile hazırlık soruşturması kâğıtlarının ilişik olarak sunulduğunu 
a rzederinı. Başbakan 

Ş. Saraçoğlu 

Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Any. VP, Ad. Komisyonlarından 

kurulan Karına, Komisyon 
Esas No. 3/1 
Karar No. 1 

Yüksek Başkanlığa, 

Cehalettin Rodoslu'yu tahkir ve geceleyin 
rızası hilâfına evine girmek suretiyle konut do
kunulmazlığını ihlâl ettiğinden dolayı suçlu sa
nılan Kütahya Milletvekili Adnan Menderes'in 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkındaki Başbakanlığın 4/3226 - 6/1774 sayılı 
ve 11 Temmuz 1946 tarihli tezkeresiyle ilişikleri 
Komisyonumuza, havale edilmekle, İçtüzük'ün 
178 ııci maddesi gereğince incelenmek üzere 
Hazırlama, Komisyonuna verildi. 

Bu Komisyon tarafından hazırlanan rapo
run ve dosyanın Komisyonumuzca da incelenip 
görüşülmesi sonucunda: Adnan Menderes'e is-
ııadolunan suç, Anayasanın VI ve 27 nci mad
delerinde yazılı suçların dışında kaldığı anla
şılmıştır. 

Bu itibarla İçtüzük'ün 180 nci maddesi gere
ğince bu hususta yapılacak kovuşturma ve yar
gılamanın Dönem sonuna bırakılmasına karar 
verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Any. ve Ad. Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon Baş. 

Ankara 
/ . Ezğü 

Kâtip 

Denizli 
N. Kilcüka 

İsparta 
R. Güllü 
Kayseri 

»S'. A. Feyzioğht, 
Kırklareli 

Dr. F. TImay 
Malatya 

S. Tugay 
Kize 

22 , V . 1947 

Antalya 
N. Aksoy 
Diyarbakır 
F. Kalfagil 

istanbul 
F. H. Demirelli 

Kayseri 
7?. Özsoy 

Kırşehir 
S. Kuruiluoğlu 

Manisa 
K. Coşkunoğlu 

Samsun 
Dr. S. A. Dilenire H. Çakır 

Seyhan Seyhan 
A'. Çelik A. M. Yegena 

Bu rapor 
Sözcüsü 
Ankara 

II. O. Bekata 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Erzincan 
S. Sağıroğlu 

izmir 
E. Oran 

Kırklareli 
N. A. Kansu 

Konya 
77. Karagülle 

Manisa 
F. Uslu 
Samsun 

Dr. S. Konuk 
Trabzon 

R. Karadeniz 



> 



S. Sayısı: 154 
Malatya Milletvekili Mehmet Sadık Eti'nin Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon

larından kurulan Karma Komisyon raporu (3/61) 

T. G. 
Başbakanlık 

Yazıişleri ve Sicil Müdürlüğü 5 . XII . 1946 
özel No. : 4 - 5499 
G. No. : 6/2836 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1944 yılı içinde Kemaliye Belediye binasında vukua gelen yangında, mesai saatleri dışında b< 
lediyede nöbetçi bulundurulmamak ve tedbir almamak suretiyle görevini savsadığı iddia olunan esk 
Belediye Başkanı Mehmet Sadık Eti 'nin halen Malatya Milletvekili bulunmasına binaen hakkınc* 
Anayasanın 17 nei maddesine göre gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından almaı 
26 . XI . 1946 tarih ve 277/90 sayılı tezkere örneği ile bu işe ilişkin dosyanın bağlı olarak sunu 
duğunu arzederim. 

Başbakan 
; R. Peker 

Karma Komisyon raporu 
T. B. M. M. 

Any. ve Ad. Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon 

Esas No. 3/61 
Karar No. 7 

Yüksek Başkanlığa 

1944 yılında Kemaliye Belediye binasında 
vukuagelen yangında mesai saatleri dışında be
lediyede nöbetçi bulundurmamak ve tedbir alma
mak suretiyle görevini savsamaktan dolayı suçlu 
sanılan Malatya Milletvekili Mehmet Sadm Eti 'nin 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkındaki Başbakanlığın 4/5499 - 6/2836 sayı 
ve 5 . XII . 1946 tarihli tezkeresiyle ilişikleri Ko
misyonumuza havale edilmekle İçtüzük'ün 178 
nei maddesi gereğince incelenmek üzere Hazır
lama Komisyonuna verildi. 

Bu komisyon tarafından hazırlanan raporun 
ve dosyanın Komisyonumuzca da incelenip görü
şülmesi sonucunda : Mehmet Sadık Eti 'ye is-
nadolunan suç Anayasanın 12 ve 27 nei madde* 
lerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıl
mıştır. 

Bu itibarla İçtüzük'ün 180 nei maddesi gere
ğince bu hususta yapılacak kovuşturma ve 
yargılamanın Dönem sonuna bırakılmasına ka
rar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Any. ve Ad. Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon Baş. 

Ankara 
/ . Ezğü 

Kâtip 

Denizli 
İV. Küçüka 

İsparta 
R. Güllü 
Kayseri 

S. A. Feyzioğlu 
Kırklareli 

Dr. F. Vmay 
Malatya 

»5- Tugay 
Rize 

Dr. S. A. Dilemre H. Çakır 
Seyhan Seyhan 
K. Çelik A. M. Yegena 

22. V. 1947 

Antalya 
N. Aksoy 
Diyarbakır 
F. Kalfagü 

istanbul 
F. H. Demirelli 

Kayseri 
E. Özsoy 

Kırşehir 
S. Kurutluoğlu 

Manisa 
K. Coşkunoğlu 

Samsun 

Bu rapor 
Sözcüsü 
Ankara 

/ / . O. Bekata 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Erzincan 
ti. tiağıroğlu 

izmir 
E. Oran 

Kırklareli 
N. A. Kansu 

Konya 
H. Karagüll 

Manisa 
F. Uslu 
Samsun 

Dr. S. Konu' 
Trabzon 

R. Karadeniz 





S. Sayısı: 155 
Seyhan Milletvekili Kasım Enerin Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 

kurulan Karma Komisyon raporu (3/109) 

T.c. "' . ''"" 
Başbakanlık 

Yazı îşleri ve Sicil Müdürlüğü 19 . IV . 1947 
özel No: 6/2-862 - . 

G. No: 6/1129 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vazifelerini kötüye kullanmaktan sanık olanlardan Adana Belediye Başkanı Kasım Ener'in Mil
letvekilliğine seçilmesi üzerine hakkındaki soruşturma evrakının Damştayca iade edildiğinden bahis
le ve bu hususta Anayasa'nm 17 nei maddesine göre gereken karar verilmek üzere içişleri Bakanlı 
ğmdan alman 12 . IV . 1947 tarih ve 82/175/266 sayılı tezkere örneği ile bu işe ilişkin dosyanın 
bağh olarak sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
~ " ' R. Peker 

Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Any. ve Ad. Komisyonlarından 

kurulan Karma Komisyon 
Esas No. 3/109 
.Karar No. 21 

Yüksek Başkanlığa 

Adana Belediye Başkanı bulunduğu sırada 
vazifesini kötüye kullandığından dolayı suçlu 
sanılan Seyhan Milletvekili Kasım Ener'in Mil
letvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hak
kındaki Başbakanlığın 19 . IV . 1947 tarihli ve 
6/2 - 862 - 6/1129 sayılı tezkeresiyle ilişikleri Ko
misyonumuza havale edilmekle İçtüzük'ün 178 
nei maddesi gereğince Hazırlama Komisyonuna 
verildi. 

Bu Komisyon tarafından hazırlanan raporuun 
ve dosyanın Komisyonumuzca da incelenip gö
rüşülmesi sonucunda: Kasım Ener'e isnadolu-
nan sue Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerinde 
yazılı suçların dışında kaldığı anlaşılmıştır. 

Bu itibarla İçtüzük'ün 180 nci maddesi gere
ğince bu hususta yapılacak kovuşturma ve yar
gılamanın dönem sonuna bırakılmasına karar ve
rildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Any. ve Ad. Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon Baş. 

Ankara 
/ . Ezğü 

Kâtip 

Denizli 
N. Küçüka 

İsparta 
R. Güllü 
Kayseri 

»Sf. A. Feyzioğlu 
Kırklareli 

Dr. F. TJmay 
Malatya 

8. Tugay 
Rize 

Dr. »Sf. A. Dilenire H. Çakır 
Seyhan Seyhan 
K. Çelik A. M. Yegena 

22. V. 1947 

Antalya 
N. Aksoy 
Diyarbakır 
F. Kalfagü 

İstanbul 
F. H. Demirelli 

Kayseri 
R. özsoy 

Kırşehir 
8. Kuruüuoğlu 

Manisa 
K. Coşkunoğlu 

Samsun 

Bu rapor 
Sözcüsü 
Ankara 

77. O. Bekata 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Erzincan 
8. Sağır oğlu 

İzmir 
E. Oran 

Kırklareli 
N. A. Kansu 

Konya 
H. Karagülle 

Manisa 
F. Uslu 
Samsun 

Dr. 8. Konuk 
Trabzon 

R. Karadeniz 





S.Sayısı: |5G 
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların

dan kurulan Karma Komisyon raporu (3/31) 

T. C. 
Başbakanlık 

Yazı işleri ve sieil Müdürlüğü 
Özel No. : 4 - 5257 

G. No. : 6 - 2754 

23 . XI . 194fi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hakaret sucundan dolayı şahsi dâva yoluyle aleyhinde müracaat edilmiş olan Seyhau Millet vo-
kili Sinan Tekelioğlu hakkında Anayasa'nm 17 nei maddesine göre gereken karar verilmek üzere 
Adalet Bakanlığından alman 14 . XI . 1946 tarihli ve 274/87 sayılı tezkere örneği ile eklerinin ili
şik olarak sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
• • • - - • - • • • - # . p e ] c e r 

Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Any. ve Ad. Komisyonlarından 

kurulan Karma, Komisyon 
Esas No. 3/31 
Karar No. 3 

Yüksek Başkanlığa 

Hakaret suçundan dolayı şahsi dâva yoluile 
aleyhine müracaat edildiğinden dolayı suçlu 
sanılan Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'
nun Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkındaki Başbakanlığın 23 Kasım 1940 
tarihli ve 4/5/257 - 6/2754 sayılı tezkeresinle 
ilişikleri Komisyonumuza havale edilmekle İç
tüzük'ün 178 nei maddesi gereğince incelenmek 
üzere Hazırlama Komisyonuna verildi. 

Bu Komisyon tarafından hazırlanan raporun. 
ve dosyanın Komisyonumuzca da incelenip gö
rüşülmesi sonucunda : Sinan Tekelioğlu'na is
nat olunan suç Anayasanın 12 ve 27 nei madde
lerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıl
mıştır. 

Bu itibarla, İçtüzük'ün J80 nei maddesi 
gereğince bu hususta yapılacak kovuşturma ve 
yargılamanın Dönem sonuna bırakılmasına ka
rar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Any. ve Ad. Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon Baş. 

Ankara 
/. Ezğü 

Kâtip 

Denizli 
N. Küçük a 

İsparta 
K. Güllü 
Kayseri 

S. A. Feyzioğlu 
Kırklareli 

Dr. F. Unıay 
Malatya 

.?. Tugay 
Itize 

22 .V ,1947 

Antalya 
N. Aksoy 
Diyarbakır 
F. Kalfagil 

İstanbul 
F. H. Demircili 

Kayseri 
R. Özsoy 

Kırşehir 
#. Kurutluoğhı. 

Manisa 
K. CoşJcunoğlu 

Samsun 
Dr. S. A. Dilenire H. Çakır 

Seyhan Seyhan 
K. Çelik A. M. Yegena 

Bu rapor 
Sözcüsü 
Ankara, 

/ / . O. Belmta. 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Erzincan 
S. Sağt-roglu 

İzmir 
E. Oran 

Kırklareli 
N. A. Kansu 

Konya, 
77. Karagülle 

Manisa, 
F. Uslu 
Samsun 

Dr. S. Konuk 
Trabzon 

R. Karadeniz 





S. Sayısı: |68 
Milletlerarası Tarım Enstitüsünün kaldırılması ve bü
tün çalışmalarının Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Teşkilâtına devri hakkında Roma'da imzalanan Proto
kolün onanmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 

Tarım Komisyonları raporları (1/175) 

T. a. 
litişbahuniık 

Mımhirlât (tfiıi'l M üriürlütjü 21. IV . IfJ İ7 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 786, (i/1135 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Milletlerarası Tarım Knst it üşünün ka ld ı r ı lman ve bütün, çal ışmalarının Birleşmiş Milletler 
(lıda ve Tarım Teşkilâtına devri hakkında K o m a d a -U) Mar t 1946 tar ih inde imzalanan Pro tokolün 
onanmasına dai r Dışişleri Bakanl ığ ınca hazır lanan ve Bakan la r Kurulunca 4 . IV . 1947 t a r ih inde 
Yüksek Meclise sunulması ka ra r laş t ı r ı l an kanım tasarıs ının gerekçe ve ilişikleriyle bir l ikte sunul
duğunu arzederim. 

Başbakan 
7?. Peker 

Gerekee 

Kski Milletler Gemiyetiniu Millet lerarası ödev ve yetki ler i ile Millet lerarası sahada mevcut 
bulunan bilcümle kurul lar , birer birer Birleşmiş Milletler Teşkilât ına veya buna bağlı kuru l la ra 

devredi lmektedir . 
iîu arada 7 Haziran 1900 tar ihimle Koma'da tesis olunan Millet lerarası Tar ım Ens t i tüsünün de 

kaldır ı lmasına ka ra r verilmiş ve bu ise dair haz ı r lanan Protokol o0 Mar t 1940 ta r ih inde R o m a ' d a 
imzalanmışt ır . 

Lozan Andlaşmas ınm 99 ucu maddesinin 4 ncü fıkrası gereğince kat ı ldığımız işbu teşki lâ t ın 
kaldır ı lmasına da i r olan sözü geçen Protokol , ta raf ımızdan da, onanmak sart iyle, imza edilmiş 
bu lunmaktad ı r . 

işbu Protokol hükümler ine göre. Roma Mil let lerarası Tar ım Ens t i tüsü çal ışmalarına son vere
cek ve ödevlerini, yetkisini , taş ınır ve taşınmaz mallar ını Birleşmiş Milletler Gıda ve Tar ım teş
ki lât ına devredecekt i r . Hükümet imiz bu teşekküle üye bu lunmamak ta ise de, Ens t i tü çalışma
lar ının Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşki lâ t ına devr i işi, üyesi bulunmadığımız bu teşk i lâ ta 
kat ı lmamızı herhangi bir suret le tezammun etmediği cihetle, işbu Pro toko lün taraf ımızdan onan
ması uygun olacaktır . 

Bunu sağlamak amaciyle ilişik kanun tasarısı hazır lanmışt ır . 



- 2 -
Dışişleri Komisyonu r apo ru 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 20 . V . 1947 

Esas No. 1/175 
Karar No. 25 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Tarım Knstit üşünün kaldırıl- gönderi lmek ü / e r e Yüksek Başkanlığa sunulur . 
ması ve bü tün (-alışmalarının .Birleşmiş M illetler Dişileri TCo. Başkanı Bu rapor Sözcüsü 
Chda ve Tarım teşkilâtına devri hakkında Ro- Bilecik Tokad 
raa'da 30 . UT . 1946 da imzalanan Prolokolüu M. >>. Esended N. I'oroıj 
onanmasına dair Dışişleri Bakanlığınca hazır- Kâtip 
lanan ve Bakanlar Kurulunca 4 . IV . 1947 1a- Oümiişane Aydın Bolu 
r ihinde Yüksek Meclise sunulması karar laş t ı r ı - E. Tor Dr. AT. dermen 11. ('. damhel 
lan kanun t a s a r ı n , Komisyonumuzda Dışişleri B u r d u r (lazianleb Kocaeli 
Bakanl ığ ı temsilcisi de hazır olduğu halde, ge- IK A t alay Dr. A. Melek î . S. Yiğit 
rekçesiyle bir l ikte incelendi. Uygun görülen îmzada bulunmadı . 
t a s a n kabu l edildi. Manisa Samsun 

Havalesi gereğince Tar ım Komisyonuna, A. E. Artunkul d. Bil sel 

Tarım Komisyonu rapor;/ 

T. Ti. M. M. 
Tarım Komisyonu .'>'ı> . V . 1947 

Esas No. 1/175 
Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Tar ım Bnsti tüsünün kaldırıl- Aydın Çorum Denizli 
ması ve buna ait çalışmaların. Birleşmiş Milletler Ar. döktepe N. Atalay d. Çalr/iiner 
gıda ve tar ım teşkilâtına devri hakkındaki r\ • r 1 A, , , 
^ • ^ Denizli İzmir Malatya 
protokolün kabulüne ait tasarı Komisvonumuzca -t.- ,, ;\ , u / < • - , •• ~; ,/ v ,* , .. ... 
1 • h. (. Öncel S. dulcuoğlu M. A. harakoylv 
görüşülmüş ve kabul edilmiştir. t i ı ı ı 

. ^ ' imzada bulunamadı 
Havaleleri gereğince Kamutaya sunulmak 

üzere Yüksek Başkanlığa sunulur . M;M'{1!* Seyhan 
Tarım Komisyonu Başkan, Bu it. Söz. ve Kâtip A- Ytni"»vlu K. Ener 

İzmir Manisa Siird Sinob 
E. Köken Tl. Öztarhan A. Ti. Esen E. Kök 

( S. Sayısı : 168 ) 



HÜKÜMETİN* TEKLÎFt 

.1/illeti erarası Tarım Enstitüsüniin kaldırılma
sı re bütün çalışmalarının Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilâtına devri hakkında 
lioma'da 30 Mart 1946 tarihinde imzalanan 
Protokolün onanmasına dair kanun tasarısı 

MAEDD 1. - - Lozan Andlaşmasının i)t.) ucu 
maddesinin 4 ncü fıkrası gereğince üyesi bulun
duğumuz Koma Milletlerarası Tarım Enstitüsü
nün kaldırılması ve bütün çalışmalarının Birleş
miş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtına devri 
hakkında Koma'da 30 Mart 1!)4G tarihinde im
zalanan Protokol, onanmıştır. 

MADDE 2. —- Bu kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
R Pekcr 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Af. ökmen 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toy demir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakam 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Çoşkan 

Ulaştırma Bakam 
£. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmal: 

Adalet Bakam 
Ş. Devrin 

îçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensiler 

Maliye Bakanı 
ff. AT. Keşmir 
Bayındırlık Bakanı 

G. K. încedayt 
Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 

Dr. B. Uz 
Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. înan 

S. Sayısı : 1fi8 ) 



— 4 — 
MİLLETLERARASI TARIM ENSTİTÜSÜNÜN KALDIRILMASI, GÖREV VE ALACAKLARI
NI X Bİ KLESM IS MİLLETLER YİYEOEK YE TARRIM KLRLLUNA DEVRİ HAİCKTNDAKI 

PROTOKOL 

!>u Protokolü imza eden Hükümetler, 7 Haziran H)OÖ tarihinde Koma'da imzalanan ve (Aşa
ğıda. «Enstitü» adı ile anılan) Milletlerarası Tarım Enstitüsünü kuran Sözleşmeye dâhil olduk
larına göre, 

(Aşağıda «Merkez» adı ile anılan Milletlerarası Ormancılık' Merkezi dâhil olmak üzere) Ensti
tüyü kaldırmak ve bütün görev ve mallarının (Aşağıda «Kurul» adı ile. anılan) Birleşmiş Mil
letler' Yiyecek ve Tarım Kuruluna devrinin faydalı, olacağını düşünerek, ve, 

Enstitü Daimi Komitesi kararını gözönünde tutarak, aşağıdaki hususi an kararlaştırmışlar
dır: 

Madde — i 

Bu Protokolün III ncü maddesi hükümleri gereğince, Enstitü Daimi Komitesi tarafından ilân 
edilecek günden başlıyarak, 7 Haziran 1905 tarihinde» Koma'da imzalanarak adı geçen Ensti
tüyü kuran Sözleşme, hu Protokoia dâhil olanlar hakkında yürürlükten çıkacak ve dolayısiyle 
Enstitü (Merkez dâhil) kaldırılmış olacaktır. 

Madde — 2 

Enstitü .Daimi Komitesi Enstitü Genel Kurulu talimatına uygun olarak Enstitünün çalışmala
rına (Merkez dâhil) son verecek, ve bu amaçla; 

a) Enstitünün bütün alacaklarını (Merkez dâhil) tahsil edip toplıyacak, defter, kitaplık, ar
şiv ve diğer menkul mallanın teslim alacak; 

b) Enstitünün sorumlu olduğu bütün borç ve alacaklarının hesabını görecek; 
e) Enstitü memurlarını görevlerinden çıkararak, müstahdemin hizmet durumu dosyalar? ile 

diğer bütün dosyalan Kurula devredecek; 
d) Enstitünün (Merkez dahil) defler, arşiv kitaplık ve bütün bakiye alacakları üzerindeki 

hak ve yetkileri Kurula devredecek. 

Madde — 3 • • 

Bu Protokolün 2 nci maddesi hükmü gereğince, Enstitü daimî Komitesi, kendisine verilen 
ödevleri yerine getirdikten sonra, bir genelge ile Enstitünün (Merkez dâhil) kaldırıldığını ve 
bütün görev ve mallarının Kurula devredildiğini bütün Enstitü üyelerine derhal bildirecektir. Bu 
bildirim günü, 7 Haziran .lî)()5 Sözleşmesinin sona erme ve Enstitünün (Merkez dâhil) kaldırılması 
günü olarak kabul edilecektir. 

Madde — 4 . . . 

Enstitünün çalışmalarımı (Merkez dâhil) son verildikten sonra, bu Protokolün ekinde sırala
nan Milletlerarası Sözleşmeler hükümleri gereğince Enstitüye tanınan hale, ödev ve yetkiler Kurula 
geçecek ve sözü geçen hükümleri, sanki, her bakımdan. Enstitüyü değil de Kurulu gözetiyormuş 
gibi, bu hükümler yürürlükte kaldığı müddetçe yürüteceklerdir. 

Madde — 5 

Bu Protokolü imzalamamış Enstitü Üyeleri, Prolokola Kurul Gene! Müdürüne yazılı olarak 
katılmalarını bildirmek suretiyle her zaman için katılabilirler ve Genel Müdür Protokolü imza 
etlen veya sonradan katılan bütün hükümetlere işi bildirir. 

( S. Sayısı : 108 ) 



7 ' Madde — 6 

1. lîu Protokol onanmaya bağlı olımyacaktır. meğer ki, bu hususta, imza sırasında açık bir 
ihtira/i kayıt yapılmış olsun. 

2. lîu Protokol Enstitüye Üye en az 35 Devlet taral'mdau kabul edilir edilmez yürürlüğe 
girecektir. 

lîu kabul aşağıdaki şekilde yapılacaktır: 
a) Onanma şartına bağlamadan imzalamak suretiyle veya; 
b) Onanma şartiyle bu Protokolü imzalıyan hükümet lef tarafından Kurul arşivlerine tasdik

namenin verilmesi ile, veya; 
e) ."> nci madde hükümleri gereğince, katılma isinin bildirilmesi ile. 
:>. lîu Protokol, bu maddenin 2 nci fıkrası hükümleri gereğince yürürlüğe girdikten- sonra, 

Enstitü Üyesi diğer bütün hükümetler hakkında: 
a) İmzanın onanma kaydına bağlı olmaması şartiyle kendi adına imzalanması gününde; bu 

takdirde imza eden Hükümet hakkında tasdiknamenin verildiği, tarihte, veya; 
b) Protokolü imzalamamış hükümetler için, 5 nci madde hükümleri gereğince yapılan ka-

tılma tebliğinin alındığı tarihte; 
Yürürlüğe girecektir. 
Yukarıdaki hükümleri tasdikan, her hükümetin usulü gereğince yetkilendirilmiş temsilcileri 

bugün toplanarak, ingilizce ve Fransızca olarak hazırlanmış ve her iki metin de aynı derecede 
muteber bulunan ve tek bir nüsha olarak Kurul arşivlerine tevdi edilecek olan bu Protokolü 
imza ettiler. 

İmza eden ve sonradan katılan Hükümetlerle bu Protokolün imzası sırasında Enstitü Üyesi 
bulunan Hükümetlere Kurul tarafından tasdikli örnekler verilecektir. 

•]() Mart 1946 tarihinde Roma'da yapılmıştır. 

Arjantin Hükümeti adına 
Şili Hükümeti adına 

Avustralya Hükümeti adıma 
Çin Hükümeti adına 
Belçika Hükümeti adına (Belçika Kongosn 
dâhil) 
Kolombiya Hükümeti adına 

Brezilya Hükümeti adına 
Küba Hükümeti adına 
Danimarka Hükümeti adına 
Mısır Hükümeti adına 

Bulgaristan Hükümeti adına 

Kanada Hükümeti adına 
İrlanda Hükümeti adına 
Ekuator Hükümeti adına 

İspanya Hükümeti adına 

('arlos Brebbia 
Fuenzalida (Şili kanunları hükümleri gereğince 
onanma kaydi ile imzalanmıştır.) 
G. S. Bridgland 
Sili Kvvang - Tsien 
(4. D ' Aspremont Lynden 

Abraham Fernandey. de Soton (Kolombiya ka
nunları hükümleri gereğince onanma kaydı ile 
imzalanmıştır.) 
A. Latour (Onanma kaydı ile) 
Miguel A. Espinosa 
T. Bull 
Mahmoud Moharrem Hamraad (Onanma kaydı 
ile.) 
I. İv an of (F. A. O.' nun Avrupa kısmının ku
rulması lehinde Bulgaristan Hükümetinin zikri 
ile.) 
Alferd Kive 
Miehael Mac White 
M. Sotomayor Luna (Ad referandum «İstizan 
şartiyle» ) 
-İose Antonio de Sengroniz 

( 8. Sayısı : 168 ) 



6 
Amerika Birledik Devletleri Hükümeti adına 
(Havai, Yierges Adaları, Filipin, ve porto İlik-) 
dâhil) 
Habeşistan Hükümeti adına 
Finlandiya Hükümeti adına 
Fransa Hükümeti adına 
(Fransız Batı Afrikası, Cezayir, Hindicini, 
.Madagaskar, Fas (Fransız kısmı , Tunus dâhil) 
Yunan Hükümeti adına 
Haiti Hükümeti adına 

Macaristan Hükümeti adma 
Hindistan Hükümeti adına 
•İran » > 
İtalya » » 
I jüksemburg » » 
Meksika » » 
Nikaragua » » 

» >; (Felemenk Hindis-

Norveç 
Paraguay 
llolânda 
tanı dahil). 
Peru 

Polonya 
Portekiz 
Komanva 

» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

Birleşik Kırallık ve Kuzey trlânda Hükümet
leri adına 
San Marino Hükümeti adına 
Siam » » 
îsveo » » 
İsviçre » » 
Çekoslavakya » » 
Türkiye » » 
Güney Afrika Birliği Hükümeti adna 
Uruguay Hükümeti adına 
Yugoslavya •» » 
Salvador » » 

Davul Me K. Koy (Onanma kaydı ile.) 

H. Holma 

A ııge - Laribe 
O. H. Exintaris 
David Me K. key (Ad refereudum «istizan 
sartiyle» '). 
Papp Almos 
John O. May 
])avid Mc K. Key 
Yincenzo Kivera (Onanma kaydı ile). 
(!-. D'Aspremont Lynden 

David Mc K. Key (Ad refereudum. «istizan 
şa rt.il e» ). 
Sigurd Bentzon 
David Mc K. Key 
II. YAN Haastert 

Kikardo Kivera sehreiber (Peru kanunları hü
kümleri gereğince onanma kaydı ile imzalan
mıştır). 
W. \Vyszynski 
Antonio Pereire de Sousa da Camara 
M. Moschuna - Sion Eugen Porn (Merkezi Ko
ma'da bulunan F. A. O.'nun Avrupa kısmı 
olarak Milletlerarası Tarım Enstitüsünün mu
hafazası lehinde Kornon Hükümetinin zikri ile). 
John O. May 

Mario Morescalclıi 
David Mc K. Key 
J. O. Lagerberg 
K. de Weck 
Dr. «Tan Pauliny - Totlı 
Füruzan Selçuk (Onanma kaydı ile). 
F. H. Theron 
•Foso S. Scarrone 
Dr. Sloven J. Smodlaka (Onanma kaydı ile), 
Amedo S. Canessa 
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_ 7 — 
Zeyil 

İşbu Protokolün 4 ncü maddesinde gözetilen Sözleşmelerin listesi : 
Çekirgelerle Mücadele hakkındaki 31 Ekim 1920 tarihli Milletlerarası Roma Sözleşmesi. 
Bitkilerin Korunması hakkındaki 16 Nisan 1929 tarihli Milletlerarası Roma Sözleşmesi. 
Milletlerarası Ticarette yumurtaların işaretlenmesi hakkındaki 11 Aralık 1931 tarihli Millet

lerarası Bürüksel Sözleşmesi. 
Peynirlerin Tahlili Usullerinin Birleştirilmesi hakkındaki 26 Nisan 1934 tarihli Milletlerarası 

Roma Sözleşmesi. 
Şaıaplarm Tahlili Usullerinin Birleştirilmesi hakkındaki 5 Haziran 1935 tarihli Milletlerarası 

Roma Sözleşmesi. 
Çiftlik Hayvanlarının Nesep Defterlerinin Tutum ve İşlenme Usullerinin Birleştirilmesi hak

kındaki 14 Ekim 1936 tarihli Milletlerarası Roma Sözleşmesi. 

»•<< 
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